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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000239-35.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO (REQUERIDO)

IZABEL ROSA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para intimá-la do inteiro teor da certidão do oficial de justiça(25029628), 

pugnando pelo que entender de direito. ALTO GARÇAS - MT, 25 de março 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000590-08.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO ANDREUSSI BERLANDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 19 de fevereiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000105-71.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO BELLON OAB - PR85428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da parte autora para 

que se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça, assim transcrita: 

Certifico, no cumprimento ao mandado de intimação dirigi-me nesta cidade 

no endereço mencionado após as formalidades legais, DEIXEI proceder a 

penhora em bens em nome do requerido: JOSE CARLOS RIBEIRO DOS 

SANTOS, TENDO EM VISTA NÃO RESIDIR NESTE ENDEREÇO, 

INFORMAÇÃO QUE O MESMO RESIDE EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR. 

informação prestada pela atual moradora da casa senhora Juliana Kelly 

Stricker. Assim, objetivando o caráter itinerante da missiva, intimo-o para 

que decline o atual endereço do requerido, sob pena de devolução. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor de Secretaria - Teletrabalho 

Obrigatório - Portaria Conjunta n. 249/2020-TJMT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000147-23.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ROSSI (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MOREIRA FARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando as disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem 

como em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a oralidade anteriormente aprazada para o dia 

05 de MAIO de 2020, mantendo o horário e demais determinações. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Expeça-se o necessário para 

realização do ato. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-84.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA CECILIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO ODELIR BALBINOTTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da Contestação e 

Reconvenção apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 25 de março de 2020 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-36.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO ANTUNES BRANDAO NETO OAB - MT9490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Certifico que decorreu o prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação, sem informação nos autos acerca do cumprimento , nestes 

termos IMPULSIONO o feito a parte exequente para requerer o que de 

direito. ALTO GARÇAS - MT, 25 de março de 2020 ROGERIO RODRIGUES 

DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-13.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANEILSON DE JESUS SARAIVA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 25 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 38920 Nr: 816-69.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar ao requerente 

GILBERTO GOMES MACHADO, o benefício de pensão por morte, a partir 

da data do requerimento administrativo (06/07/2015), asseverando que as 

prestações vencidas devem ser pagas de uma só vez, com os 

acréscimos legais. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do 

caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do(a) postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. IV. Quanto às prestações vencidas, a contar do 

requerimento administrativo, observado eventuais pagamentos do 

benefício por força de decisão judicial ou pagos administrativamente, 

serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir 

do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.V. Ainda, condeno a Autarquia ao 

pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

apurado, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41254 Nr: 17-89.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO NUNES FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito do autor ARLINDO NUNES FERREIRA DE SOUSA, cujo valor 

mensal deverá ser calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 

8.213/91, acrescido de décimo terceiro salário, desde a data do 

requerimento administrativo (14/04/2015), observada eventual prescrição 

quinquenal e compensados eventuais pagamentos de benefícios por força 

de decisão judicial ou pagos administrativamente. Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a 

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

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da 

parte autora, para que a sentença prolatada produza de imediato seus 

efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE 

com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados necessários 

do(a) postulante, para que implante o benefício ora concedido no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 

(cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação. IV. As parcelas 

atrasadas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 

870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 – Repercussão Geral 

– Info. 878), calculada desde a data do vencimento de cada parcela até o 

efetivo pagamento, e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, conforme são 

aplicados nas cadernetas de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, 

contados desde a citação. V. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41802 Nr: 261-18.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABERIDES CLAUDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito do autor ABERIDES CLAUDINO DA SILVA, cujo valor mensal 

deverá ser calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, 

acrescido de décimo terceiro salário, desde a data do requerimento 

administrativo (18/03/2015), observada eventual prescrição quinquenal e 

compensados eventuais pagamentos do benefício por força de decisão 

judicial ou pagos administrativamente. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 

do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a 

sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque 

preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia 

Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários do(a) postulante, para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos 

da fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma 

só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data 

do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46560 Nr: 327-61.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Gonçalves de Faria Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito da autora NARIR GONÇALVES DE FARIA ROSSI, cujo valor 

mensal deverá ser calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 

8.213/91, acrescido de décimo terceiro salário, desde a data do 

requerimento administrativo (29/11/2016), observada eventual prescrição 

quinquenal, bem como eventuais pagamentos realizados 

administrativamente ou por força de decisão judicial, os quais deverão ser 

compensados. Por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do 

caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do(a) postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 
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fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma só 

vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data do 

vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação. V. 

Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total apurado, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46561 Nr: 328-46.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dacir Antônio Ferri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito do autor DACIR ANTÔNIO FERRI, cujo valor mensal deverá ser 

calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, acrescido 

de décimo terceiro salário, desde a data do requerimento administrativo 

(08/12/2016), observada eventual prescrição quinquenal e compensados 

eventuais pagamentos de benefícios por força de decisão judicial ou 

pagos administrativamente. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença 

prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos 

os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma só 

vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data do 

vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação. V. 

Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46663 Nr: 361-36.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cândido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito do autor SEBASTIÃO CÂNDIDO DE ALMEIDA, cujo valor mensal 

deverá ser calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, 

acrescido de décimo terceiro salário, desde a data do requerimento 

administrativo (03/03/2016), observada eventual prescrição quinquenal e 

compensados eventuais pagamentos de benefícios por força de decisão 

judicial ou pagos administrativamente. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 

do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a 

sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque 

preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia 

Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários do postulante, para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos 

da fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma 

só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 20/9/2017 – (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38326 Nr: 605-33.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade ao requerente ADÃO FRANCISCO DA 

COSTA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (23/05/2014), o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. 

E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Ainda, face a 

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

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da 

parte autora, para que a sentença prolatada produza de imediato seus 

efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE 

com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados necessários do 

postulante, para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e 

vinte) dias, nos termos da fundamentação. IV. As parcelas atrasadas 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, 

Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), 

calculada desde a data do vencimento de cada parcela até o efetivo 

pagamento, e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, conforme são 

aplicados nas cadernetas de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, 

contados desde a citação. V. Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento 

da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (súmula 111), ficando isento do pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01, 

do Estado de Mato Grosso. VI. Deixo de remeter os autos para reexame 

necessário (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38415 Nr: 628-76.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI LORENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito da autora MARLI LORENZ, cujo valor mensal deverá ser calculado 

nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, acrescido de décimo 

terceiro salário, desde a data do requerimento administrativo (20/06/2014), 

observada eventual prescrição quinquenal, bem como eventuais 

pagamentos realizados administrativamente ou por força de decisão 

judicial, os quais deverão ser compensados. Por conseguinte, DECLARO 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do 
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direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 

do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a 

sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque 

preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia 

Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários do(a) postulante, para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos 

da fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma 

só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data 

do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação. V. 

Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total apurado, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38659 Nr: 715-32.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a CONVERTER o 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO IDOSO em benefício de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em favor da requerente MARIA 

CAROLINA CARDOZO, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas, desde a data em que foi concedido o BPC erroneamente 

(09/04/1999), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como 

do caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma só 

vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data do 

vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação, 

observando-se, todavia, eventual prescrição quinquenal, bem como 

eventuais pagamentos realizados administrativamente ou por força de 

decisão judicial, os quais deverão ser efetivamente compensados. V. 

Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total apurado(...), data da assinatura 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53581 Nr: 205-14.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar à requerente ELZA 

MARIA DE JESUS, o benefício de pensão por morte (VITALÍCIA), a partir da 

data do requerimento administrativo (08/11/2016), asseverando que as 

prestações vencidas devem ser pagas de uma só vez, com os 

acréscimos legais. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do 

caráter essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a sentença prolatada 

produza de imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os 

requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por 

intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do(a) postulante, para que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da 

fundamentação. IV. Quanto às prestações vencidas, a contar do 

requerimento administrativo, respeitada eventual prescrição e pagamento 

administrativos ou por força de decisão judicial, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.V. Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento 

da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111), ficando isento do 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da Lei 

Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. VI. Deixo de remeter os 

autos para reexame necessário (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53719 Nr: 273-61.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito da autora LUIZA ROSA DA SILVA, cujo valor mensal deverá ser 

calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, acrescido 

de décimo terceiro salário, desde a data do requerimento administrativo 

(14/02/2017), observada eventual prescrição quinquenal, bem como 

eventuais pagamentos realizados administrativamente ou por força de 

decisão judicial, os quais deverão ser compensados. Por conseguinte, 

DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, face a probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 

do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a 

sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque 

preenchidos os requisitos legais. III. OFICIE-SE com urgência Autarquia 

Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários da postulante, para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos 

da fundamentação. IV. As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma 

só vez, corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878), calculada desde a data 

do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, conforme são aplicados nas cadernetas de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a citação. V. 

Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total apurado (...)

Comarca de Alto Taquari
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000792-08.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA MATEUS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a presente para intimar a 

parte interessada, por meio de seu advogado, para proceder ao devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO TAQUARI, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-73.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ISCALITE EMILIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA LOPES PAVANELLO OAB - GO32578 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA 

C O M A R C A  D E  A L T O  T A Q U A R I 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ CERTIDÃO DE JUNTADA Certifico que, nesta data, junto aos 

autos AR Enviado para Gerente da Agência da Previdência Social de 

Atendimento ás Demanads . Recebidod no dia 16/10/19. Alto Taquari - MT, 

31 de outubro de 2019. RIAN JUNIOR SILVA MACHADO estagiário 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: 

Rua Altino Pereira de Souza, s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 - TELEFONE: (66) 34961609

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000328-81.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYANE NEGRAO DENARDI OAB - MT26951/O (ADVOGADO(A))

MARY MAGDA QUEIROZ DIAS OAB - MT22109/O (ADVOGADO(A))

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO PROCESSO n. 

1000328-81.2019.8.11.0092 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]->AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Endereço: RUA MARÇAL BATISTA, 550, 

CENTRO, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FABIO MAURI GARBUGIO Endereço: Rua 9, 90, Gabriela, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos anexados ao processo judicial eletrônico. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou 

da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, 

V, do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

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

TAQUARI, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000347-87.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.N. DE REZENDE - EPP (EXECUTADO)

DANIEL NUNES DE REZENDE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL DE CITAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO FABIO ALVES CARDOSO PROCESSO n. 

1000347-87.2019.8.11.0092 Valor da causa: R$ 2.917.398,19 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: D.N. DE REZENDE - EPP, 

CNPJ: 22.669.091/0001-95, Endereço: Local incerto e não sabido. DANIEL 

NUNES DE REZENDE, CPF: 530.181.331-53 Endereço: Local incerto e não 

sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

descrito(s) para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

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

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a 

garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes 

atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) 

executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, na 

forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto 

também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte 

devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: Consta na Inicial que o Exequente supostamente é credor do 

Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ R$ 3.580.876,20 

(TRES MILHOES, QUINHENTOS E OITENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E 

SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), representada(s) pela(s) inclusa(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 2017224385. Assim sendo, perante o 

suposto inadimplemento do Executado perante o fisco estadual enseja a 
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presente execução fiscal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de 

nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as 

disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como apresentar 

documento comprobatório de propriedade e inexistência de ônus, 

indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. ALTO TAQUARI, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000817-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SPERANDIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000817-21.2019.8.11.0092. 

EMBARGANTE: ORLANDO SPERANDIO EMBARGADO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI Intimem-se as partes, para 

que, no prazo de 10 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, explicitando o cabimento e pertinência das mesmas. Nesta 

oportunidade, caso haja necessidade de prova testemunhal, já deverá ser 

colacionado aos autos, o respectivo rol de testemunhas. Com as 

especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000429-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI OAB - SP375617 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ZUANETTI OAB - SP375771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000429-21.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas. Com as especificações das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-10.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO SILVERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000572-10.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

CACILDO SILVERIO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. ALTO 

TAQUARI, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000351-90.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DE DIREITO DE SÃO LUIZ DE QUITUNDE (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAN SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000351-90.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

JUÍZO DE DIREITO DE SÃO LUIZ DE QUITUNDE REQUERIDO: ERIVAN 

SANTOS DA SILVA Oficie-se ao juízo deprecante solicitando 

esclarecimento se o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, uma vez que 

não foram recolhidas as custas iniciais e taxa judiciária, conforme certidão 

de I.D 30672293 ALTO TAQUARI, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000213-60.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

LESLIE MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

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

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 
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TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000213-60.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS, LESLIE MARTINS 

DE JESUS Trata-se de pedido de Retificação de Registro Civil ajuizado por 

CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS, MARILLIA GABRIELE MARTINS 

ALBERTO, GEOVANA MARTINS BARCELOS e ANTHONY MARTINS 

BARCELOS, menores, neste ato representados por sua genitora CYNTIA 

CRISTHIAN MARTINS DE JESUS e LESLIE MARTINS DE JESUS, todos 

devidamente qualificados. Afirmam que a avó e mãe dos requerentes tinha 

como identificação o nome EVA FRANCISCA DE JESUS, que após 

identificar seu pai biológico e modificar seu registro civil, passou a ter 

como identificação o nome EVA FRANCISCA DE JESUS GOMES, conforme 

certidão de nascimento me anexo. Assim, uma vez que as certidões de 

nascimento dos requerentes não constam o nome da senhora Eva com o 

sobrenome Gomes, na intenção de contornar problemas futuros em 

relação aos requerentes, pleiteiam a referida retificação, solicitando a 

AVERBAÇÃO no registro civil de todos, NÃO PARA ACRESCENTAR O 

SOBRENOME GOMES, MAS SOMENTE PARA ALTERAR O NOME EM SEUS 

REGISTROS da Sra. EVA FRANCISCA DE JESUS, que agora foi 

acrescentado o sobrenome GOMES, ficando EVA FRANCISCA DE JESUS 

GOMES. Ao final, requereu que seja deferida a pretensão ora deduzida, o 

que concerne a filiação do registro, a fim de que passe a constar nos 

registros e documentos dos requerentes o nome da mãe e 

conseqüentemente avó dos requerentes como EVA FRANCISCA DE 

JESUS GOMES. A inicial veio instruída com documentos. O Ministério 

Público manifestou-se favorável ao pleito. É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, analisando os autos, verifico a desnecessidade de 

designação de audiência e produção de outras provas, sendo o caso de 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. A 

possibilidade de restauração, retificação ou suprimento de assentamento 

no Registro Civil está prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos. No 

caso em tela, entendo que os autores trouxeram ao presente feito os 

documentos que comprovam a alteração do nome da sua genitora e avó 

materna em 2017, acrescentando o sobrenome Gomes, sendo que antes 

constava em seu registro como Eva Francisca de Jesus, e que passou a 

ser EVA FRANCISCA DE JESUS GOMES, sendo suficiente para justificar a 

retificação. Até porque, o que os requerentes querem, é somente alterar a 

filiação em seus registros e documentos, sendo seu direito a acrescer 

sobrenome de genitor, seja da mãe ou do pai, em respeito e homenagem 

às raízes familiares. Ademais, vislumbro não haver qualquer ofensa à 

segurança jurídica tampouco prejuízo a terceiros. Destarte, impõe-se a 

procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

determinar a RETIFICAÇÃO do Assento de Nascimento dos autores a fim 

de que passe a constar o nome da mãe e consequentemente avó dos 

requerentes como EVA FRANCISCA DE JESUS GOMES. . SEM CUSTAS 

NEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se 

Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil Competente. Arbitro 

honorários advocatícios a advogada nomeada para a defesa da parte 

autora em juízo no importe individual de 2 (duas) URHs, a serem custeadas 

pelo Estado de Mato Grosso. Ciência ao Ministério Público. Após, 

arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-73.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ISCALITE EMILIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA LOPES PAVANELLO OAB - GO32578 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000238-73.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

ISCALITE EMILIA DE JESUS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por ISCALITE EMILIA DE JESUS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Em decisão de fls.115/116, 

após a realização de estudo psicossocial, fora concedida a tutela 

antecipada determinando-se o implantamento do benefício social em favor 

da parte autora. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação. 

Durante o trâmite do feito o patrono da autora informou a morte desta. É o 

relatório. DECIDO. O benefício de amparo assistencial é destinado à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir 

meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 

família, está previsto no artigo 203 da CF/88, regulamentado pela Lei nº. 

8.742/1993, dispondo nos seguintes termos: “CF. Art. 203. A assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) V - a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.” 

Com efeito, cabe ao destinatário do benefício comprovar que se trata de 

pessoa idosa (65 anos) ou com deficiência que obste a aptidão para o 

trabalho e para manutenção de vida independente, e ainda, comprovar sua 

hipossuficiência financeira, preenchendo, assim, conjuntamente o 

requisito físico e o requisito econômico, autorizadores da concessão do 

benefício pleiteado. No que concerne ao requisito da invalidez, este segue 

a determinação do art. 20, § 2º da Lei nº 8.742/1993, que delimita como 

inválido a pessoa que tem reduzida ou inexistente a sua aptidão para o 

trabalho e para manutenção de vida independente, senão vejamos o 

dispositivo legal: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 

família. § 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” Já 

quanto ao requisito econômico para a concessão do benefício, o STJ, bem 

como vários Tribunais Regionais Federais, apresentam firme 

posicionamento, do qual comungo, de que o critério econômico necessário 

à obtenção deste amparo assistencial deve ser considerado apenas como 

um parâmetro para a aferição da necessidade, não impedindo que outros 

fatores sejam utilizados para demonstrar a falta de condições de 

sobrevivência digna. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 

PROVENTOS RECEBIDOS POR MEMBROS FAMILIARES. 

DESCONSIDERADOS PARA FINS DE CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA 

FAMILIAR. TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO. 1. Trata-se de Apelação 

Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para 

determinar a implantação, pela Autarquia, do benefício de amparo social 

em favor da autora, bem como para condenar a ré ao pagamento dos 

valores retroativos a partir da data do requerimento administrativo. 2. Para 

a concessão do benefício de amparo social, disciplinado pelo art. 

20,parágrafo 2º da Lei 8.742/93, devem estar presentes dois 

pressupostos, quais sejam: a comprovação de não possuir o requerente 

meios de prover a própria manutenção ou de não tê-la provida por seus 

familiares, somada ao implemento da idade de 65 anos ou à deficiência 

física ou mental, sendo estes os únicos requisitos necessários à 

concessão do referido benefício. 3. Os pressupostos exigidos pela 

legislação de regência (Lei 8.742/93-LOAS), no que concerne à 

concessão do benefício de amparo social, foram preenchidos pela 

demandante, uma vez que esta, além de ter idade superior a 65 anos, 

demonstrou não ter condições econômicas de prover a sua manutenção, 

nem de tê-la provida por sua família. 4. Ademais, a jurisprudência vem se 

firmando no sentido de que o requisito da renda familiar per capita inferior 

a 1/4 do salário mínimo não contempla a única hipótese de concessão do 

benefício, e sim presunção objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a 

análise da necessidade assistencial em cada caso concreto, mesmo que o 

quantum da renda per capita eventualmente ultrapasse o valor de 1/4 do 

salário mínimo. 5. Este foi, inclusive, o posicionamento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, conforme restou decidido no julgamento do 

REsp 1.112.557/MG, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. 

6. Deve-se ressaltar, ainda, que o parágrafo único do art. 34 do Estatuto 

do Idoso determina que "o benefício concedido a qualquer membro da 

família nos termos do caput não será computado para fins do cálculo da 

renda familiar per capita a que se refere a LOAS". 7. É entendimento desta 

Egrégia Corte que, por analogia à referida norma, devem ser 

desconsiderados no cálculo da renda per capita familiar, para fins do 

benefício assistencial, os proventos recebidos pelo membro familiar. 
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Precedente: TRF5. APELREEX19038/RN. Relator: Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti. Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do Julgamento: 

15/03/2012. 8. Por fim, o termo inicial para o pagamento do amparo 

assistencial é, conforme estipulado na sentença, a data do requerimento 

administrativo, visto que a autora já reunia, à época, os requisitos 

necessários à percepção do benefício. 9. Os valores em atraso deverão 

ser monetariamente corrigidos de acordo com o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação válida, em face de o STF ter declarado a inconstitucionalidade do 

art. 5º da Lei nº 11.960/2009 nas ADI's 4357/DF e 4425/DF. 10. Em relação 

aos honorários sucumbenciais, entendo, em conformidade com a 

jurisprudência desta Corte, que estes devem ser mantidos em 10%, sobre 

o valor da condenação, nos termos do previsto no parágrafo 3ºdo art. 20 

do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ. 11. 

Apelação improvida.” (Processo: AC 106834220134059999; Relator(a): 

Desembargador Federal Manoel Erhardi; Julgamento: 17/12/2013; Órgão 

Julgador: Primeira Turma; Publicação:09/01/2014).” “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS 

LEGAIS. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU IDOSA. 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A SUA PRÓPRIA 

MANUTENÇÃO OU TÊ-LA PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE. LEIS N° 9.533/97 E 10.689/2003. CRITÉRIO MAIS 

VANTAJOSO. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA POR LAUDO PERICIAL. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 

ISENÇÃO. 1. Remessa oficial, tida por interposta, de sentença proferida na 

vigência da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Não incide, na hipótese, 

os artigos 475, § 2º, do Código de Processo Civil ou 13 da Lei nº 

10.259/01, em virtude de não ter sido demonstrado que o conteúdo 

econômico do pleito é de valor inferior a 60 salários mínimos. 2. A Renda 

Mensal Vitalícia será devida ao idoso, maior de 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade ou ao inválido que não exercer atividade remunerada, não for 

mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente e não tiver outro 

meio de prover o próprio sustento, na forma do art. 20 da Lei 8.742/93. 3. 

As Leis n° 9.533/97e nº 10.689/2003, cujos beneficiários devem possuir 

renda mensal familiar inferior a ½ salário mínimo, estabeleceram critério 

mais vantajoso para análise objetiva da miserabilidade. 4. Deve ser 

estabelecido igual tratamento jurídico no que concerne à verificação da 

miserabilidade, a fim de se evitar distorções que conduzam a situações 

desprovidas de razoabilidade. Assim, deve ser considerada incapaz de 

prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a ½ salário mínimo. 5. O 

fato da renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo não impede que outros fatores sejam considerados para a 

avaliação das condições de sobrevivência da parte autora e de sua 

família, fazendo com que a prova da miserabilidade necessária à 

concessão do benefício assistencial seja mais elástica. 6. Laudo médico 

pericial (fls. 39/40) concluiu que em razão da doença, retardamento mental 

severo, esquizofrenia e bócio nodular, há incapacidade laborativa 

permanente para o trabalho. 7. Devido o benefício em questão a partir da 

citação, ante a ausência do requerimento administrativo. 8. A correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899, de 8 de abril de 1981, 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 9. Os juros de mora de 1% a.m.devem ser contados da 

citação, no tocante à primeira prestação e da data do vencimento, para as 

posteriores, de acordo com entendimento pacífico desta Turma. 10. Esta 

Corte estabilizou o entendimento de que são devidos honorários na ordem 

de 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC. 

11. O INSS goza de isenção de custas nas causas ajuizadas na Justiça 

Estadual de Goiás, por força do disposto no art.36 da Lei Estadual nº. 

14.376, de 27.12.2002. 12. Apelação do INSS parcialmente provida, nos 

termos dos itens 7 e 11. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida, nos termos dos itens 8, 9 e 10.” (TRF1 - AC 

2007.01.99.044330-0/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco De 

Assis Betti, Segunda Turma,e-DJF1 p.183 de 05/03/2009).” No caso em 

tela, a parte autora alegou e comprovou que é acometida de doença 

grave, debilitante e irreversível e não possui meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família. A doença/deficiência 

que gera impedimento restou provada pelos laudos e atestados médicos 

juntados na inicial, bem como pelo Estudo Social do caso, que constatou o 

quadro de miserabilidade da autora, bem como a gravidade e 

irreversibilidade da doença, necessitando esta da caridade de terceiros 

para a própria sobrevivência, uma vez que não aufere nenhum tipo de 

renda por estar impossibilitada para o trabalho devido aos sérios e 

comprovados problemas de saúde, necessitando, em caráter de urgência 

do amparo reclamado. Desta forma, demonstrou a parte autora preencher 

os requisitos para fazer jus ao benefício assistencial, tendo em vista que a 

renda per capita é inferior a um quarto de um salário-mínimo. Aliás, o 

simples fato da autora estar cadastrada perante a Assistência Social para 

recebimento de bolsa família, por si só, já é suficiente para o 

enquadramento no requisito da miserabilidade necessária para 

recebimento do benefício ora pleiteado, uma vez que demonstra a 

insuficiência de recursos até mesmo para a alimentação, direito básico de 

qualquer cidadão brasileiro. Ora, não é aceitável que um benefício 

assistencial previsto na Constituição Federal seja negado ou seja 

protelada sua concessão à pessoa extremamente vulnerável, por meras 

questões burocráticas. Destarte, presentes os requisitos legais, impõe-se 

a concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto no Art. 203, 

V, da Constituição Federal, e no Art. 20 da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS), no valor mensal correspondente a um salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo. ANTE O EXPOSTO, 

julgo procedente o pedido para, CONFIRMANDO A LIMINAR, condenar o 

INSS na obrigação de conceder à parte autora o Benefício de Prestação 

Continuada previsto no Art. 203, V, da Constituição Federal, e no Art. 20 

da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), no valor 

mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo, a partir da data do 

requerimento administrativo, isto é, 18/09/2018, até a data do óbito em 

23/09/2019, ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 

do CJF, de 02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno o 

réu no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o 

valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, cujo percentual será definido quando liquidado o 

julgado, nos termos do inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância 

Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. 

Em razão do óbito da parte autora, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, 

intime-se o seu patrono para, no prazo de 15 dias, proceder com a 

substituição processual/habilitação dos herdeiros no polo ativo da ação, 

sob pena de arquivamento do feito. P.I. ALTO TAQUARI, 25 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-60.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA NUNES FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o AR juntado no ID 26631005. ALTO TAQUARI, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000573-92.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000573-92.2019.8.11.0092. AUTOR(A): SIGMAR MACEIO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. MÉRITO Trata-se de reclamação interposta por SIGMAR MACEIO 

em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A de 

objetivando o ressarcimento pelo dano material sofrido em razão de 

oscilações de energia. Aduz o requerente que no dia 26 de janeiro de 

2017, após “oscilação de energia”, percebeu que seus aparelhos 

eletrônicos (INTERFONES) não estavam funcionando. Em 10/03/2017, o 

requerente, entrou em contato com a empresa Energisa - Mato Grosso e 

realizou reclamação - checklist – Solicitação de Ressarcimento de Danos 

Elétricos no valor de R$ 3.952,18 (três mil e novecentos e cinquenta e dois 

reais e dezoito centavos), perante a empresa reclamada. Do qual, foi 

aberto procedimento administrativo sob o n.º 201702446, porém sem 

sucesso quanto ressarcimento. Em sede de contestação, alega a 

reclamada que não houve restituição dos objetos por culpa do reclamante 

que não apresentou os documentos necessários, ainda em sede 

administrativa, bem como não houve qualquer ato ilícito praticado pela 

reclamada. Ao final, pugnou pelo não acolhimento do pleito. É certo que, 

sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, 

responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º da Constituição Federal, 

pelos danos que, na consecução da sua função, por ação ou omissão, 

houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e 

do nexo causal entre este e a conduta do agente. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à Reclamação 

com pedido de indenização no valor de R$ 3.952,18 (três mil e novecentos 

e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), em razão da oscilação de 

energia ter causado a queima de alguns aparelhos da Requerente. Em 

relação ao fato narrado em nada provou a requerida, pela contrario essa 

detinha as provas necessárias, que comprovam tal oscilação, fazendo jus 

ao ressarcimento dos produtos danificados, no valor de R$ 3.952,18 (três 

mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). O 

requerente comprovou ainda os danos nos aparelhos eletrônicos e os 

respectivos orçamentos, por meio dos documentos juntados na petição 

inicial. Quanto ao dano moral, no caso concreto, decorre da exposição da 

pessoa do Requerente, atingindo seu direito da honra, personalidade, 

constitucionalmente protegido, e que merece reparo, nos termos do art. 

186, do Código Civil. Deste modo, apreciando as condições do caso 

concreto, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Não vislumbra-se pelo 

exposto nos autos a existência destes requisito, sendo assim não há que 

se falar em dano moral indenizável. DISPOSITIVO Ante o exposto, Julgo 

Parcialmente Procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte requerida a pagar a requerente o valor de R$ 3.952,18 

(três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, com fulcro 

no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga HOMOLOGO a 

sentença elaborada pelo(a) juiz(a) leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito [assinado digitalmente]

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-19.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FRANCELINO LOPES - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

adimplemento da diligência do oficial de justiça, para fins de cumprimento 

de mandado judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-17.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ALVAREZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTE, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000613-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CLERIA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

REITERO Intimação do advogado da parte autora para que apresente as 

primeiras declarações no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001071-59.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVAREZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVERINO LINO DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001071-59.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

REQUERIDO: ALVERINO LINO DOS REIS Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE 
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FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. –, ajuizada por LUZIA ALVAREZ DOS REIS 

em desfavor de ALVERINO LINO DOS REIS, em que foi concedido o pedido 

liminar para que o requerido preste/pague alimentos para a requerente no 

valor de R$400,00 (quatrocentos reais). No curso do processo as partes 

compuseram um acordo e manifestaram pela dissolução do vínculo 

conjugal e HOMOLOGAÇÃO do firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais a certidão de casamento. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA também em favor do requerido, ora 

parte/interessado ALVERINO LINO DOS REIS. Aparentemente 

caracterizada a advocacia pro bono em relação ao requerido, que 

consiste na prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus 

assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para 

a contratação de profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais 

que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 

próprio sustento, contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de nomeação do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber 

honorários pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente 

constituído(a) pela parte. Outrossim, não é possível à parte escolher o(a) 

profissional e transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia 

necessidade de busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, 

utilizar-se de profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. A parte pugna por questão expressa no NCPC, 

art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular processamento da 

ação com base nesse procedimento. Não é necessária a prévia intimação 

do(a) representante do Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, intervenha como fiscal da ordem jurídica – NCPC, art. 721 -, 

diante da ausência de interesse de incapaz – NCPC, art. 178, II -, bem 

como ser desnecessária a intervenção ministerial em ações de separação 

e divórcio, consensual ou litigioso, exceto quando existir interesse de 

incapaz em jogo, deixando as questões relacionadas a esses feitos a 

cargo da autonomia privada dos cônjuges, assim como existir previsão 

expressa de que “Nas ações de família, o Ministério Público somente 

intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido 

previamente à homologação de acordo” - NCPC, art. 698. A matéria fática 

veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação 

de audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 

373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado por ambos 

cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem casados civilmente 

desde o dia 22/10/1983, sob o regime comunhão parcial de bens, e que 

dessa união tiveram 2 (dois) filhos, maiores/capazes e bens que já foram 

devidamente partilhados em 2018. A requerente renuncia seu direito de 

pensão, contudo as partes esclarecem que o valor depositado em juízo R$ 

400,00 (quatrocentos reais) será transferido para LUZIA ALVAREZ DOS 

REIS. Com o advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal 

necessário para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges 

(judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de 

comprovação da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos 

casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 

(dois) anos, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e 

instruída com os documentos necessários, sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, a decretação do divórcio é medida que se 

impõe. Ademais, prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da 

Lei n. 6.515/77 e art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na 

legislação processual atual em que o divórcio consensual passou a ser 

integralmente disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação 

de divórcio consensual e a homologação do respectivo acordo firmado 

entre os cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das 

partes quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou 

lesão a interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

REVOGO a decisão que CONCEDEU a LIMINAR e RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO dos 

INTERESSADOS LUZIA ALVAREZ DOS REIS e ALVERINO LINO DOS REIS - 

NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No que se refere à 

transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa manterá o 

nome de casada. Diante do pedido expresso, expeça o alvará judicial de 

levantamento em nome da beneficiária. Condeno as partes 

requerentes/interessadas no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
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recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso. Outrossim, sendo certo que na época da nomeação e 

ajuizamento/distribuição da ação não havia Defensor Público respondendo 

na Comarca, na forma prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como 

pelos serviços prestados e necessidade de adequação dos valores como 

o trabalho efetivamente prestado e, atento ao decidido no Tema/Repetitivo 

n. 984 do STJ, arbitro honorários em 4 (quatro) URHs em favor da Dra. 

GRACIELI BORGES MARIA MENDES OAB/MT 21.832, convertidos nessa 

data, cuja certidão para pagamento/execução será expedida quando da 

conclusão dos serviços de advocacia no feito e trânsito em julgado. Após 

o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, art. 107, § 2º 

- e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou 

direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 14 -, e, 

caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade 

de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000305-08.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000305-08.2020.8.11.0026. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOÃO MARCELO DOS SANTOS Vistos. I - DESIGNO a data 

de 15 (QUINZE) DE MAIO DE 2020, ÀS 16H00MIN para interrogatório do 

acusado. II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências: a) 

Requisite(m)-se/Intime(m)-se o acusado para comparecimento na 

solenidade processual. b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a 

data da audiência designada. c) Ciência ao representante do Ministério 

Público d) Intime-se, via DJE, o patrono do acusado, consignando que a 

ausência injustificada importará na aplicação da multa prevista no art. 265 

do CPP e nomeação de defensor dativo para o ato; Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-30.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000504-30.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:EDIPO SANTOS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 25 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FELIPA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001156-81.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: ANGELINA FELIPA DA SILVA Endereço: 

Rua Antonio Alves Pereira, 217, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando, outrossim, o prazo de suspensão previsto na Portaria n. 247, 

do TJMT. ARENÁPOLIS, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-80.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANI GUIMARAES VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000339-80.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

41.800,00 POLO ATIVO: Nome: LEANI GUIMARAES VELOSO Endereço: 

RUA MESSIAS CASSIMIRO BARBOSA, 1134 E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209, 1 Andar, Prédio João Dias, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas,acerca do deferimento da tutela de urgência. ARENÁPOLIS, 
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24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NATAL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000429-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: EDSON NATAL GONCALVES Endereço: 

SAO PAULO, 20, QD 06, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: AC SHOPPING 

PANTANAL, 2124, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N 

LOJA TÉRREO, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-973 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, apresente novo instrumento 

procuratório com poderes específicos para o recebimento de valores ou 

conta bancária em nome da parte autora. ARENÁPOLIS, 25 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-56.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000457-56.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOAQUIM RIBEIRO DE MATOS Endereço: Rua Bahia, 

396, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a): JOAQUIM RIBEIRO DE 

MATOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO 

ACERCA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENCIA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 15:20 ARENÁPOLIS, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVASI AFONSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

8010133-11.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 37.200,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DOLVASI AFONSO DA COSTA Endereço: Rua PEDRO 

ALVARES CABRAL, SN, CASA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: , 1707, 1º andar, 

Santo Agostinho, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: R$ 11.077,29 (onze mil, setenta e sete 

reais e vinte e nove centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS: o PRAZO começará a correr após a suspensão prevista 

na Portaria 247, do TJMT. ARENÁPOLIS, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-29.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S./A. (VIVO) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000129-29.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: LUIZA GOMES DO NASCIMENTO Endereço: 

Rua Deputado Emanuel Pinheiro, n 29, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA S./A. (VIVO) 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação, no prazo de 05 dias, devendo, contudo, observar a 

suspensão do prazo nos termos da Portaria 247, do TJMT. ARENÁPOLIS, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-13.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

Vistos Verifica-se dos autos que a parte autora requer diligência judicial 

com o fito de localizar o paradeiro da parte requerida, possibilitando o 

regular prosseguimento do feito, eis que a tentativa de citação anterior não 

obtive êxito. Ocorre que a orientação jurisprudencial majoritária é no 

sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em entidades, órgãos 

públicos ou privados, em busca de informações que lhe possam ser úteis 

no processo, para a realização de atos processuais. Para que tal 

incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso 

que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de obter os 

documentos pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a 

ela disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte 

requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido já 

reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a 

parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo 

(STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; 

DJ 18/02/2002, p. 340). Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, 

DETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais etc., 

prestam informações diretamente às partes, mediante procedimentos 

administrativos próprios, sem necessidade de intervenção da autoridade 

judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado promover sponte 

própria diligências perante tais órgãos. Em suma, a intervenção judicial 

para obtenção das informações pretendidas pela parte reclamante 

somente é possível após a comprovação idônea de que as vias 

administrativas foram esgotadas, o que, à evidência, não é o caso dos 

autos. Isto posto, INDEFIRO o pedido e INTIMO a parte autora para que, no 

prazo de 10 dias, indique o endereço da parte demandada, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC. Cumprida a 

determinação, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

CITE-SE a parte reclamada. Do contrário, CERTIFIQUE-SE e retornem os 

autos conclusos para extinção. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000393-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ISOTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000393-17.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: JANETE ISOTON EXECUTADO: 

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. 

Determinada a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis 

de penhora, em petição de id. 26080539 a parte exequente torna a requer 

diligências do juízo para tentativa de satisfação do seu crédito. 

Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo realizou tentativas de 

penhora via BacenJud, restando infrutífera a medida, ensejando o 

arquivamento do feito ante a ausência de bens. O pedido de cumprimento 

de sentença foi formulado em 2018 e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação. O Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas seja julgado no 

menor tempo possível. Em análise dos autos, constata-se que por mais de 

uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, 

todas restaram infrutíferas, tornando a parte credora a formular novo 

pedido de diligência judicial para obtenção da satisfação do seu crédito, 

contudo, deferir tal pedido é medida completamente ineficaz, apenas 

trazendo novos desdobramentos e delongas ao já sobrecarregado 

sistema judiciário. Ademais, cumpre ressaltar que o processo de 

execução deve seguir a ordem prevista no art. 835 do CPC, cuja indicação 

de bens compete à parte exequente. Isto posto, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da 

Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre 

ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-74.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JHONI MENDES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TASSO BLANCO - EPP (REQUERIDO)

DIEGO TASSO BLANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000288-74.2017.8.11.0026. REQUERENTE: JHONI MENDES VILELA 

REQUERIDO: DIEGO TASSO BLANCO - EPP, DIEGO TASSO BLANCO 

Vistos. Verifica-se dos autos que a parte exequente, diante da não 

localização de bens penhoráveis, requer o arquivamento do feito. A 

presente ação foi distribuída em 2017 e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação. O Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas seja julgado no 

menor tempo possível. Em análise dos autos, constata-se que por mais de 

uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, 

todas restaram infrutíferas. Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o 

pedido de id. 11051932 para que seja expedida certidão de existência de 

dívida, eis que de posse dela o exequente poderá registrar a dívida nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, DETERMINO que a secretaria deste 

Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor da parte 

exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Determino, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 
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em aberto para cumprimento da providência acima. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINECE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000317-90.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: MAURINECE PEREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput da Lei 9099/95. Trata-se de pedido de desistência formulado pelo 

reclamante. Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos 

Juizados Especiais o pedido de desistência independe da anuência do 

autor, independente da fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Isento de custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-08.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELULARES CANCAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000747-08.2019.8.11.0026. REQUERENTE: KAROLAYNE SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: CELULARES CANCAO LTDA VISTOS. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A extinção do 

processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a 

parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, não 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte exequente, não sendo possível sua intimação pessoal 

para dar andamento regular ao processo em razão de sua mudança de 

endereço sem comunicar o juízo. Ressalta-se que é dever da parte manter 

o endereço atualizado, que possibilite sua intimação, sendo certo que o 

descumprimento de tal ônus processual acarreta à parte negligente a 

sanção da presunção de validade da intimação efetuada no endereço 

informado na peça vestibular. Assim, reputo válida a intimação Id. 

28937157. Assim, tendo em vista que a parte autora ocasionou a 

paralisação do feito por mais de 30 dias, a extinção pelo abandono é 

medida de rigor. Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos 

do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Ademais, verifico que o prazo é de 

natureza preclusiva, insuscetível de prorrogação. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000350-20.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ CORDEIRO (REQUERENTE)

ALDINEIA JORGE MENDES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

petição em anexo

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000350-20.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ CORDEIRO (REQUERENTE)

ALDINEIA JORGE MENDES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000350-20.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: EDSON LUIZ CORDEIRO, ALDINEIA JORGE MENDES 

CORDEIRO VISTOS. Cuida-se de ação de divórcio consensual ajuizada por 

Edson Luiz Cordeiro e Aldinéia Jorge Mendes Cordeiro. Verifica-se dos 

autos a ausência de recolhimento das custas processuais e pedido de 

gratuidade da justiça. Assim, intimem-se os autores para comprovarem o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Para o caso de requerimento 

dos benefícios da gratuidade da justiça, deverão acostar aos autos 

documentos pertinentes (contracheque, extrato bancário, declaração de 

IRPF, certidão negativa de bens imóveis, etc.) que comprovem a condição 

de hipossuficientes e no mesmo prazo indicado acima. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã/MT, 20 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-57.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA CRISTINA CAPPELI (EXECUTADO)

JAIME FERRO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, referente à citação da parte com endereço na Comarca de 

Colniza.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-23.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)
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Intimar a parte autora para comparecer à audiência designada para o dia 

04 de dezembro de 2019 às 14h30min, a ser realizada na sala de 

audiências de conciliação deste fórum.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000185-34.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DERMONDES DE AGUIAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLICIA DA DELEGACIA DE BRASNORTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000185-34.2020.8.11.0100. 

IMPETRANTE: ALAN DERMONDES DE AGUIAR IMPETRADO: DELEGADO DE 

POLICIA DA DELEGACIA DE BRASNORTE Vistos, etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de tutela de urgência impetrado 

por ALAN DERMONDES DE AGUIAR em face de ato ilegal praticado 

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE BRASNORTE/MT. Narra o impetrante que 

é policial militar nesta Comarca, e está sendo investigado junto à Delegacia 

de Polícia Civil desta urbe, no Inquérito Policial n.º 06/2019. Afirma que teve 

sua arma pistola, marca Taurus, com número de série KKX37906, 

apreendida para que fosse realizado laudo de perícia, sendo esse já 

concluído, conforme documento juntado aos autos. Ressalta que após a 

realização do laudo pericial, foi realizado pedido de restituição ao 

Delegado de Polícia, o qual foi indeferido, nos seguintes termos: “(...) 

indefiro o requerimento em questão, tendo em vista que o objeto do crime 

ainda pode interessar a eventual ação penal a ser instaurada”. Sustenta 

que a referida arma é instrumento de trabalho do impetrante, sendo 

devidamente legalizada e com registro de porte. Resguarda-se na inicial, 

que nos autos de cód. 75326, esta Magistrada, informou que não há 

respaldo o policial voltar as suas atividades sem portar arma de fogo, 

transcrevo: “Quanto à ressalva do douto representante do Parquet acerca 

da restrição do uso de arma de fogo, não há como acolher. Isso porque, 

permitir que o investigado retorne ao exercício de suas atividades, 

restringindo-o à prestação de serviços apenas administrativos, sob o 

crivo da não utilização da arma de fogo, seria violar as normas do órgão 

ao qual o indiciado é servidor, impondo-o que direcione um de seus 

policiais a prestar serviços administrativos. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, em consonância com o 

pedido da defesa REVOGO as medidas cautelares aplicadas ao indiciado 

ALAN DERMONDES DE AGUIAR às fls. 52/53v.º(...)” Requer a concessão 

da liminar, a fim de que seja expedido alvará, para que o proprietário retire 

a arma Pistola Taurus Cal. 380, n. série KKX37906 n. lacre 06006820 da 

Delegacia de Polícia Civil de Brasnorte/MT. Juntou documentos (ID. 

30574385 e ss) É o relatório. Fundamento e Decido. O mandado de 

segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas 

procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis 

disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos 

ilegais de autoridade que lesem direito subjetivo, líquido e certo do 

impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, 

entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, 

do desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito 

líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. O art. 1º, da Lei 12.016 dispõe que: Art. 1o Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por sua vez, a 

autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é 

aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, 

ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta 

ilegalidade. Quanto à concessão de liminar em mandado de segurança, 

como consabido, devem estar presentes os dois requisitos autorizativos 

previstos no art. 7º, inciso III da Lei n. 12.016/2009, o primeiro consistente 

no fundamento relevante, traduzindo justamente o fumus boni iuris, e o 

segundo no potencial prejuízo e ineficácia da medida caso o mandado seja 

concedido somente ao final, revelando aqui o periculum in mora. Assim, em 

uma análise preliminar, não se pode afirmar, de plano, e sem prévia oitiva 

do impetrado com prazo adequado para tanto, que há direito à liminar no 

caso analisado, uma vez que não vislumbro ilegalidade no ato da 

Autoridade Policial. Ao menos não neste momento processual. Com efeito, 

o fundamento relevante para a liberação do bem estaria estampado na 

documentação juntada com a inicial, e nas alegações iniciais do 

impetrante. Entretanto, verifico que a parte impetrante não logrou êxito em 

demonstrar a ilegalidade da apreensão. Explico. Segundo o artigo 118, 

Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, 

as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem 

ao processo”. Ademais, em caso de condenação, possível a declaração 

de perdimento do bem. Além disso, não há falar-se que a decisão 

proferida no bojo do processo de cód. 75326 possa garantir ao impetrante 

a devolução da arma que, em tese, foi empregada para a prática de 

homicídio. É sabido que, na esfera penal, a aplicação de medidas 

cautelares depende de requisitos próprios. Assim, entendo suficiente o 

argumento utilizado pelo Douto Delegado de Polícia. Vale lembrar que a 

quantidade de linhas redigidas não é diretamente proporcional à qualidade 

do fundamento utilizado. Logo, buscando não adentrar ao mérito do 

mandamus, não demostrado o direito líquido e certo do impetrante na 

restituição do bem, não identifico o constrangimento ilegal alegado. Desta 

forma, INDEFIRO a concessão da liminar em virtude da necessidade de 

maiores informações para a formação do convencimento motivado e 

porque ausentes estão os requisitos legais. Determino a notificação da 

autoridade coatora, nos termos do art. 7º, I da lei 12.016/09, devendo-lhe 

ser enviada cópia da inicial e documentos que a acompanham, para que 

em 10 dias preste informações. Cientifique-se o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, na forma do artigo 7º, II da Lei 

12.016/09. Após o prazo para apresentação de informações, abra-se 

vista ao Ministério Público (artigo 12 da Lei 12.016/09). Por fim, voltem 

conclusos para decisão. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000471-46.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI BISPO CHAVES FERREIRA (REQUERENTE)

VALDINEI VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000471-46.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: DORLI BISPO CHAVES FERREIRA, VALDINEI VAZ 

FERREIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de divórcio consensual proposta 

por DORLI BISPO CHAVES FERREIRA e VALDINEI VAZ FERREIRA, ambos 

devidamente qualificados na inicial. A inicial foi recebida ao id. 21281854 e, 

deu-se vistas ao Ministério Público para manifestação. O Ministério Público 

se manifestou favorável ao pedido dos requerentes, para que seja 

homologado o divórcio direto consensual de Dorli Bispo Chaves Ferreira e 

Valdinei Vaz Ferreira, bem como pela homologação do acordo quanto à 

guarda e visitas (id. 21510810). Os Requerentes se manifestaram pela 

desistência da ação e, por conseguinte a extinção do feito (id. 23203380). 

É o essencial do relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Considerando o 

pedido de desistência formulado pelas partes, entendo por bem acolhê-lo, 

não se vislumbrando qualquer nulidade, pois podem às partes autoras 

requererem a desistência do feito, bastando para o Juízo apenas 

homologá-lo. Ante o exposto, acolho o pedido de desistência formulado ao 

id. 23203380 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, oportunamente, 

arquivem-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039045-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1039045-24.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRE LUIS MORAES DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória/Cancelamento de Ato administrativo c/c Pedido de Tutela 

Antecipada em Caráter Liminar proposta por Andre Luis Moraes da Silva 

em face do Estado de Mato Grosso e Delegado Geral da Polícia Judiciária 

Civil do Estado de Mato Grosso, todos qualificados na inicial. Houve 

decisão declarando a incompetência da Vara Especializada em Ação Cível 

Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a 

remessa do feito ao Juízo competente (id. 23471183). Posteriormente, a 

parte autora se manifestou requerendo a desistência da ação (id. 

27114016). É, em síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito quando, quando o juiz 

homologar a desistência da ação. No caso, não há impedimento para 

homologação da desistência. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO 

DO MÉRITO. Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, nos termos do art. 98 do CPC. Custas pela parte autora, 

observada a concessão da justiça gratuita. Sem honorários, tendo em 

vista que não houve citação. Pela mesma razão, dispenso a intimação da 

parte requerida acerca da presente sentença. Tendo em vista a preclusão 

lógica, reconheço o trânsito em julgado desde já, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-37.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INA AUGUSTA DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000254-37.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: INA AUGUSTA DE PINHO Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de INA AUGUSTA DE PINHO. A reclamada não 

foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a 

fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de audiência 

conciliatória (id. 17622708), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos 

da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juiza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-14.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000262-14.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: NATALIA ALVES FERREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de NATÁLIA ALVES FERREIRA. A reclamada 

não foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a 

fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de audiência 

conciliatória (id. 17624299), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos 

da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-44.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS APARECIDO LEONCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000260-44.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: LUIS APARECIDO LEONCIO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 
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9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE 

BARRANCO PASSAMANI – ME em face de LUIS APARECIDO LEONCIO DE 

OLIVEIRA. A reclamada não foi encontrada no endereço informado, o 

reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende 

do termo de audiência conciliatória (id. 17624051), todavia o autor 

quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a 

parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juiza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-67.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000252-67.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE 

BARRANCO PASSAMANI – ME em face de ELITE MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO. A reclamada não foi encontrada no endereço informado, o 

reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende 

do termo de audiência conciliatória (id. 17622697), todavia o autor 

quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a 

parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juiza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-96.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000263-96.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: NILCEIA DE MORAIS Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de NILCÉIA DE MORAIS. A reclamada não foi 

encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a fornecer 

novo endereço conforme se depreende do termo de audiência conciliatória 

(id. 17624317), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão 

se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-81.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FURTON SMITH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000264-81.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: NIVALDO FURTON SMITH Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de NIVALDO FURTON SMITH. A reclamada não 

foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a 

fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de audiência 

conciliatória (id. 17624853), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos 

da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-51.2018.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO KERCHE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000266-51.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: RODRIGO KERCHE DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de RODRIGO KERCHE DE OLIVEIRA. A 

reclamada não foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi 

intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de 

audiência conciliatória (id. 17624881), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-36.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000267-36.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA. A 

reclamada não foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi 

intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de 

audiência conciliatória (id. 17625341), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-21.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000268-21.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: VALDECIR ALVES MOREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de VALDECIR ALVES MOREIRA. A reclamada 

não foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a 

fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de audiência 

conciliatória (id. 17625353), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos 

da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-06.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000269-06.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: VALDOMIRO TORRES Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de VALDOMIRO TORRES. A reclamada não foi 

encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a fornecer 

novo endereço conforme se depreende do termo de audiência conciliatória 

(id. 17625384), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão 

se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 
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do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-15.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000249-15.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: ANTONIO RODRIGUES LIMA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI – ME em face de ANTONIO RODRIGUES LIMA. A reclamada 

não foi encontrada no endereço informado, o reclamante foi intimado a 

fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de audiência 

conciliatória (id. 17621987), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos 

da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-22.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010208-22.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA 

FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: VALDEIR DA SILVA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO 

& CIA LTDA - EPP em face de VALDEIR DA SILVA. O Reclamado não foi 

encontrado no endereço informado, o reclamante foi intimado a fornecer 

novo endereço conforme se depreende do termo de audiência conciliatória 

(id. 18679050), todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão 

se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMUNDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000086-98.2019.8.11.0100. REQUERENTE: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME REQUERIDO: OSMUNDO PEREIRA DA ROCHA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME em face de OSMUNDO PEREIRA DA ROCHA. O 

Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o reclamante foi 

intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de 

audiência conciliatória (id. 19030736), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-56.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000201-56.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME REQUERIDO: PATRICIA MOREIRA Vistos etc. Dispensado o 
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relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME, se fez representar por simples preposto na audiência de 

conciliação realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem 

resolução do mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente. (grifei) E o entendimento jurisprudencial é 

uníssono, nesse mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser representada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), posto que se revela desprovido de 

efeitos jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a 

teor do que reza o enunciado nº. 141 do fonaje precedente desta turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. Sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento 

de mérito. Prejudicado o julgamento do recurso. (TJDF; Rec 

2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Luis Martius Holanda Bezerra 

Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em conformidade com 

o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do empresário individual 

ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, sua ausência é causa 

de extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Deixo de condenar a 

parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas 

processuais, tendo em vista a peculiaridade do caso. Dou a parte 

requerida por intimada. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-36.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO PROGRESSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010220-36.2017.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CONSTRUTORA E 

METALURGICA NOVO PROGRESSO LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP em face de CONSTRUTORA E METALÚRGICA 

NOVO PROGRESSO LTDA - ME. O Reclamado não foi encontrado no 

endereço informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço 

conforme se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 19201492), 

todavia o autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a 

parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-66.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PORFIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000114-66.2019.8.11.0100. REQUERENTE: WEVERTON PORFIRIO DA 

SILVA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE LEME DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por WEVERTON 

PORFIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME em face de GUSTAVO HENRIQUE 

LEME DE OLIVEIRA. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 19374428), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 
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exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a 

parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-56.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA DE BARROS SILVA OAB - MT15050/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000104-56.2018.8.11.0100. REQUERENTE: SUPERMERCADO F & F LTDA 

- EPP REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como SUPERMERCADO F & F LTDA - 

EPP, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. (grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Luis Martius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, tendo em vista a peculiaridade do caso. 

Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000183-35.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DINOMARCOS CROSS IUNG (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO MORANDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000183-35.2018.8.11.0100. EXEQUENTE: DINOMARCOS CROSS IUNG 

EXECUTADO: ANDRE ROBERTO MORANDINI Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por DINOMARCOS CROSS IUNG em 

desfavor do ANDRÉ ROBERTO MORANDINI. A parte autora buscou a tutela 

jurisdicional no sentido de compelir a requerida, a quitar acordo entabulado 

nos autos do Processo nº 8010136-35.2017.8.11.0100. No id. nº 

29106612, a parte Autora requereu a extinção do processo, tendo em 

vista que o Reclamado cumpriu a obrigação, nada mais tendo a reclamar. 

Pois bem, Todos os pedidos da autora já foram cumpridos 

extrajudicialmente pela Reclamada, ocorrendo a perda do objeto desta 

ação, não havendo mais pedido a ser analisado, logo a ação há de ser 

extinta sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do artigo 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase do processo 

(art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Considerando a natureza dessa 

sentença, DOU AS PARTES POR INTIMADAS E ESSA POR PUBLICADA. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a 

decisão à MMª. Juíza de Direito para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 

9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000200-71.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO GUILHERME BREPOHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI FERRARI (REQUERIDO)
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NEUTO LUIS FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000200-71.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FERDINANDO GUILHERME 

BREPOHL - ME REQUERIDO: NEUTO LUIS FERRARI, WANDERLEI FERRARI 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por FERDINANDO GUILHERME 

BREPOHL - ME em face de NEUTO LUIS FERRARI, e WANDERLEI FERRARI. 

O 2º Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o reclamante 

foi intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo 

de audiência conciliatória (id. 16787174), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a parte requerida por intimada. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-93.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MORANDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000054-93.2019.8.11.0100. REQUERENTE: KERBER & PELISSARI LTDA - 

ME REQUERIDO: RENATO MORANDI Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como KERBER & PELISSARI LTDA - ME, 

se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, tendo em vista a peculiaridade do caso. 

Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-20.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JOSE HENZ BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON ANTONIO DA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000227-20.2019.8.11.0100. REQUERENTE: GUILHERME JOSE HENZ 

BORGES REQUERIDO: GELSON ANTONIO DA SILVA DE SOUZA Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 

162, ambos do FONAJE. A parte Autora, intimada para comparecer à 

audiência de conciliação, não foi encontrada, verificando-se pela Certidão 

(ID. 19653605) que o mesmo mudou-se, não declinando novo endereço. 

Tal fato caracteriza ausência de interesse processual, na forma do artigo 

485, VI, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sentença Publicada no PJE. Dou as partes por intimadas. Submeto 

os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 
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nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-98.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDELFONSO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000959-98.2019.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: HIDELFONSO 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Transitada em julgado, proceda-se a 

respectiva baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.C. Dou as partes por intimadas. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-63.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA SAMURIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010117-63.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: MARIA DE FATIMA SAMURIO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por DEOCILDE BROHL - ME, em desfavor do MARIA DE FÁTIMA 

SAMURIO. Intimada a parte Autora a se manifestar acerca da não 

intimação/citação do Reclamado, (id 20938542), a parte autora quedou-se 

inerte, não respondendo à chamado judicial. Desta feita, não cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Nessas condições, JULGO EXTINTO os presentes autos, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Dou a parte 

requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Dou a parte requerida por 

intimada. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-41.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN FERNANDA JUSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO KERCHE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010403-41.2016.8.11.0100. REQUERENTE: HELLEN FERNANDA JUSTI 

REQUERIDO: RODRIGO KERCHE DE OLIVEIRA Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Código 

de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A 

parte Autora, intimada para comparecer à audiência de conciliação, não foi 

encontrada no endereço informado na inicial, conforme se depreende pela 

Certidão acostada no id. 17847975 que o mesmo é desconhecido, não 

declinando novo endereço. Tal fato caracteriza ausência de interesse 

processual, na forma do artigo 485, VI, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Dou as partes por intimadas, nos termos do artigo 274, parágrafo único, 

CPC. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

Considerando a ausência de endereço atualizado, dou as partes por 

intimadas. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-75.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 
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8010101-75.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: RONALDO LUIZ DE ANDRADE Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como LOURENCO & BARROS LTDA - 

ME, se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. (grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Luis Martius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. 

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, tendo em vista a peculiaridade do caso. 

Dou a parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto a decisão à MMª. Juiza de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-32.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN CRISTIANI NARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010078-32.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: EVELIN CRISTIANI NARDO Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA - ME em face de 

EVELIN CRISTIANI NARDO. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21260142), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Dou a 

parte requerida por intimada. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-66.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE LOPES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000211-66.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: JAINE LOPES DE LIMA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM COMERCIO 

DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de JAINE LOPES DE LIMA. O 

Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o reclamante foi 

intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de 

audiência conciliatória (id. 21964046), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Dou a parte requerida por intimada. Sem custas e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 27 de 280



advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-89.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAELSON ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000203-89.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: DINAELSON ALVES 

BATISTA Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA – ME em face de DINAELSON 

ALVES BATISTA. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21260481), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-52.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCINHA JOANA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000393-52.2019.8.11.0100. REQUERENTE: L. K. DE PAULA - ME 

REQUERIDO: DIRCINHA JOANA DE SANTANA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por L. K. DE PAULA - ME em face de DIRCINHA 

JOANA DE SANTANA. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21438219), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Considerando a ausência de endereço no processo, dou a 

parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-61.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA GRASIELI BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010089-61.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: JULIANA GRASIELI BRAGA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por LOURENCO & BARROS LTDA – ME em face de 

JULIANA GRASIELI BRAGA. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21617279), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Considerando a ausência de endereço atualizado, dou a parte 

requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-81.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER KENEDI RECH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000210-81.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: JADER KENEDI RECH 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM COMERCIO 

DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de JADER KENEDI RECH. O 

Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o reclamante foi 

intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de 

audiência conciliatória (id. 21964082), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando a ausência de 

endereço atualizado, dou a parte requerida por intimada. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-74.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000204-74.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: CRISTIELI APARECIDA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de CRISTIELI 

APARECIDA DE OLIVEIRA. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21967983), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Considerando a natureza da presente sentença, dou as partes por 

intimadas. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-44.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DIVINO COELHO ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000206-44.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: EVERTON DIVINO COELHO 

ANDRADE Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de EVERTON 

DIVINO COELHO ANDRADE. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21967983), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-59.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CADIEGO STALLONE FOLLMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000205-59.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: CADIEGO STALLONE 

FOLLMANN Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de CADIEGO 

STALLONE FOLLMANN. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21966589), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 
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exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-83.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010094-83.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: MARIZETE MENDES Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta por LOURENCO & BARROS LTDA - ME em face de MARIZETE 

MENDES. O Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o 

reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende 

do termo de audiência conciliatória (id. 22702648), todavia o autor 

quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-14.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAINE COELHO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000208-14.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: DAINE COELHO DE 

ANDRADE Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de DAINE 

COELHO DE ANDRADE. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21968689), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-43.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000219-43.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: VALDECIR ALVES 

MOREIRA Vistos etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de VALDECIR 

ALVES MOREIRA. O Reclamado não foi encontrado no endereço 

informado, o reclamante foi intimado a fornecer novo endereço conforme 

se depreende do termo de audiência conciliatória (id. 21962666), todavia o 

autor quedou-se inerte. Nos termos da certidão se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em 

razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Dou a parte requerida por intimada. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-73.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NEURI MAGAGNIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000217-73.2019.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: NEURI MAGAGNIN Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME em face de NEURI MAGAGNIN. O 

Reclamado não foi encontrado no endereço informado, o reclamante foi 

intimado a fornecer novo endereço conforme se depreende do termo de 

audiência conciliatória (id. 21969337), todavia o autor quedou-se inerte. 

Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

como segue: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Dou a parte requerida por 

intimada. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-90.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000576-90.2019.8.11.0110. INTERESSADO: PAULA CRISTINA DE PAULA 

FLORES SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos. Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido, conforme 

certidão de Id. 29444641. Desta forma, RECEBO o recurso inominado 

interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95, bem como eventuais contrarrazões lançadas. Remetam-se os 

autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas 

homenagens. Cumpra-se. Campinápolis/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-73.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a 

parte requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de ID 28965275 CAMPINÁPOLIS, 25 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-41.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE FATIMA DA SILVA FRESCURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-57.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-38.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CAETANO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-23.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COUTINHO DIAS GOBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000151-90.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDREIA PEREIRA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-08.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MORENO PARRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar, impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-93.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AGELITA APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-26.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SEDENIR JUNIOR FRESCURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-04.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-56.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA STORCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000050-53.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (REU)

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 

correspondente ao zoneamento "Região da Gleba Macaco", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

O. D. B. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. A. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. J. F. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

I. G. F. D. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, e 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, procedo a 

intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância 

para o deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000388-27.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASARIN ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON DE LARA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca do decurso do prazo para o requerido comprovar o pagamento do 

débito ou apresentar embargos, requerendo o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-91.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COSME ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, e 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, procedo a 

intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância 

para o deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000107-71.2019.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI LIESENFELD RAUBER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação do advogado da 

parte autora para que providencie CORRETAMENTE, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (Emissão de 

Guias Online - Diligência Oficial de Justiça), no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o Comprovante de Pagamento, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA MISSIVA SEM CUMPRIMENTO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-86.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio armelindo jose valentin (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIBELI SILVIA VALENTIM SCHIAVE OAB - 143.025.941-87 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de esclarecer a parte autora que o endereço 

da parte requerida não é atendido pelos Correios, haja vista ser na zona 

rural, o que impossibilita a sua citação via postal (AR), sendo assim, deve 

a parte autora providenciar os meios necessários para a devida citação 

da parte requerida. Tendo em vista a criação da recente ferramenta que 

possibilita a expedição de mandado de citação para Comarca Diversa, 

intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Citação junto a Comarca de Sinop/MT, devendo para tanto, 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(Emissão de Guias Online - Diligência Oficial de Justiça), cujo valor e 

zoneamento deverá ser consultado diretamente na Central de Mandados 

da mencionada Comarca, bem como encaminhar a Guia e o Comprovante 

de Pagamento, sob pena de impossibilidade de cumprimento do ato 

citatório.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96084 Nr: 1353-10.2019.811.0105

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 144 do 

Código Penal, CITE-SE o interpelado para prestar informações em juízo, no 

prazo de 10 dias.

Após, decorrido o prazo, INTIME-SE o interpelante para se manifestar em 

igual prazo.

 CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, PRISCILLA BRAGA ALVES - 

OAB:152972 , ROBSON DUPIM DIAS - OAB:14074, ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Dessarte, à míngua de demonstração minimamente razoável das 

aventadas condições de debilidade da saúde dos acautelados, e 

mantendo-se hígidos todos os motivos justificadores da decretação da 

medida prisional acautelatória da ordem social, rejeito o pedido de 

revogação da prisão preventiva e determino o prosseguimento regular do 

feito.

Às providências.

Ciência ao MP e à Defesa.

De Juína para Colniza/MT, 24 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92631 Nr: 4185-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.Sem prejuízo, DETERMINO que a unidade prisional MANTENHA 

o acusado em cela especial sem contato com qualquer pessoa, a fim de 

reduzir a possibilidade de contaminação com o COVID-19, dada a sua 

peculiar situação médica.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza-MT, data da assinatura 

eletrônica.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000146-40.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBES CEZARIO TIBES (REQUERENTE)

ROZENILDA LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

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

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. É que apesar de 

indicada a existência de posse/ocupação de uma área rural com 48,4187 

hectares, no lote 112, localizada na Linha II, PA, Vale do Amanhecer, em 

Juruena/MT, não houve juntada de documento que pudesse comprovar a 

existência do referido bem. Há menção a um contrato de concessão de 

uso nº. MT0244000000487, mas não se encontrou dentre os documentos 

juntados. Na mesma situação encontram-se os bem imóveis indicados no 

item “2” da Inicial, quais sejam lotes 10b/11b/12b – Nova Gleba 12 de Maio, 

Travessão 03ª, em Juruena/MT, inexistindo qualquer documento que 

comprove a posse dos referidos imóveis (escritura pública, matrícula do 

imóvel ou contrato de compra e venda). Ressalta-se que a parte-autora 

não indicou a impossibilidade de juntar estes documentos, de forma que 
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deve fazê-lo. Por fim, encontraram-se documentos de duas motocicletas 

em nome dos requerentes que não foram arroladas nos bens descritos na 

Inicial, são elas: HONDA/CG 125 FAN KS e HONDA/NXR150 BROS ESD 

(fls. 32/33). Assim, deve a parte-autora arrolar os referidos bens, caso 

ainda façam parte dos bens a serem partilhados, devendo corrigir o valor 

da causa, caso necessário. Ressalta-se, por fim, que tais 

documentos/informações são de extrema importância para a propositura 

da demanda e devem ser juntados aos autos, conforme assevera o art. 

320 do Código de Processo Civil. Além disso, não se encontrou a guia de 

recolhimento da custas. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. Emitir, pagar e juntar a 

guia de recolhimento das custas; 2. JUNTAR documentos que possam 

comprovar a posse ou a propriedade dos imóveis abaixo listados 

(escritura pública, matrícula do imóvel ou contrato de compra e venda): a. 

Área rural com 48,4187 hectares, no lote 112, localizada na Linha II, PA, 

Vale do Amanhecer, em Juruena/MT; b. Lotes 10b/11b/12b – Nova Gleba 

12 de Maio, Travessão 03ª, em Juruena/MT; 3. ARROLAR as motocicletas 

HONDA/CG 125 FAN KS e HONDA/NXR150 BROS ESD (fls. 32/33) dentre 

os bens a serem partilhados, caso ainda façam parte do patrimônio do 

casal; 4. CORRIGIR o valor da causa, caso necessário. Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000017-35.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FRANCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000017-35.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: LUCIO FRANCK REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista as Portarias 

Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, uma medida deve ser tomada para resolver 

a questão das audiências designadas para o período mencionado. Assim, 

CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FRANCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000295-70.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA FRANCA LIMA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista as 

Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, uma medida deve ser tomada para resolver 

a questão das audiências designadas para o período mencionado. Assim, 

CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000598-55.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA COSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000053-82.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000640-07.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA APARECIDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL
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Processo Número: 1000180-20.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000078-95.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE KRIESER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000759-65.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PORCHER CORREIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000773-49.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000645-29.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOUZA PITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-68.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GALILEU JOSE DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000140-68.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico IMPULSIONAMENTO - 

LAUDO COMPLEMENTAR(INSS) Nos termos da legislação vigente e art. 

990, §1º da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação 

das partes, para que se manifestem em seus respectivos prazos sobre o 

Laudo Pericial Complementar apresentado no ID n. 29135015 e ID n. 

29135016, nos presentes autos DOM AQUINO, 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-88.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000268-88.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da Legislação 

vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 
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juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, INTIMANDO 

as partes, para que tomem ciência acerca do Laudo Pericial Complementar 

ID 29135910, bem como para, querendo, se manifestem no prazo legal 

(art. 477, § 1º do CPC). Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE 

ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 25/03/2020 15:29:21

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-02.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. B. B. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLE BARBOSA DA SILVA OAB - 061.052.901-36 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Pelo INSS, segue contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000668-05.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO PEREIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000668-05.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico que, a contestação de ID 

28015337, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da Legislação 

vigente, artigo 203, § 4º, do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, INTIMANDO 

a Parte Autora, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO Gestor de Secretaria

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000327-76.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH MARTINS SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000327-76.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM 

AQUINO, 25 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 25/03/2020 16:28:24

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000393-90.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEZERRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000393-90.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para apresentar a memória do 

cálculo quanto ao cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

DOM AQUINO, 25 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

EDVAN ALMEIDA TORRES 25/03/2020 17:02:32

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-27.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000145-27.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ARIOVALDO FERREIRA 

COSTA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Declaração de nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em 

dobro c.c. indenização por dano moral e pedido acautelatório interposta 

por Ariovaldo Ferreira Costa em desfavor de Banco Cetelem S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que 

foi proferida sentença de parcial procedência em 02.04.2019 – Id. 

16912962, onde por sua vez a parte Executada foi condenada a 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos, bem como pela 

inexistência do débito. Ato continuo, houve a interposição de Recurso 

Inominado por parte do Exequente, Id. 24559673, não houve contrarrazões 

conforme certidão decurso de prazo, Id. 25252194. Encaminhado os autos 

a Turma Recursal para julgar o Recurso Inominado interposto, as partes 

firmaram acordo, conforme termo anexo, Id. 27469142, sendo por sua vez 

homologado conforme consta da sentença de homologação, Id. 27469143, 

devolvido os autos a este Juizado Especial de origem, conforme 

certificado, Id. 27469144, a parte Requerida, cumpriu com os termos 

formulados no acordo, efetuando o depósito/pagamento referente a 

indenização por danos morais, bem como aos honorários de 

sucumbências, conforme comprovante de depósito na conta da causídica, 

Id. 28319213, bem como pleiteou a extinção da ação pelo cumprimento da 

obrigação, Id. 28319210.. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo 

que a parte Requerida efetuou o pagamento da indenização de danos 

morais e dos honorários sucumbenciais firmados no acordo e 

posteriormente homologado por sentença, conforme observa-se do 

comprovante de depósito, Id. 28319213. Dessa forma, constando dos 

autos que houve o pagamento do valor da indenização de danos morais e 

dos honorários sucumbenciais, deve o feito ser extinto pelo cumprimento 

integral da obrigação. Posto isso, desnecessárias outras considerações e 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000470-65.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA PINTO BARCELOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000470-65.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: ZULMIRA PINTO BARCELOS 

EXECUTADO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA., VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de contrato e repetição de indébito c.c. dano moral, interposta 

por Zulmira Pinto Barcelos em desfavor de Netflix Entretenimento Brasil 

Ltda. e Visa Administradora de Cartões de Crédito, devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de extinção sem julgamento de mérito em relação a Requerida 

Visa Administradora de Cartões de Crédito e com julgamento de mérito 

pela parcial procedência em relação a Executada Netflix, a qual foi 

proferida em 30.01.2020 – Id. 27863914, onde por sua vez foi declarado a 

inexistência do débito, bem como a Executada foi condenada a restituir a 

importância de R$ 2.160,16 (dois mil cento e sessenta reais e dezesseis 

centavos). Desta decisão não houve interposição de recurso pelas 

partes, vindo a r. sentença a transitar em julgado em 30.01.2020, Id. 

27863914. Ato continuo, a parte Requerida cumpriu voluntariamente a 

determinação imposta na r. sentença, efetuando o depósito/pagamento 

referente restituição do valor devido, conforme comprovante judicial, Id. 

29415589, bem como requereu a extinção do feito pelo cumprimento da 

obrigação de fazer, Id. 29415587. Posteriormente, a Requerente se 

manifestou requereu que o valor depositado judicialmente seja transferido 

para a conta corrente nº 59221-8, agência 3927, Caixa Econômica 

Federal, da cidade de Primavera do Leste-MT, de sua titularidade, em 

razão do cumprimento da r. sentença. Pois muito bem. Em análise aos 

autos, observo que a parte Requerida efetuou o pagamento da restituição 

do valor devido imposto em sentença, conforme observa-se do 

comprovante judicial, Id. 29415589. Dessa forma, constando dos autos 

que houve a restituição do valor devido, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Requerente, observando-se os dados bancários informados, no 

Id. 29486398. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Execução. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-83.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EXPEDITA GREGORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000721-83.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA EXPEDITA GREGORIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Maria Expedita Gregorio dos Santos em 

desfavor de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.; JGA Toru 

Viagens e Turismo Ltda.-ME e Tuitur Viagens e Turismo Ltda.-ME, 

devidamente qualificados. Aduz na exordial assinou com as requeridas em 

07.04.2018, contrato de intermediação de serviços de turismo, através do 

Contrato n. 2702-0000002577, Reserva 224971299, Excursão 

5.65219.123101, com destino a cidade de Salvador/BA, com duração de 

06 (seis) dias e 05 (cinco) noites, com data de saída em 31.12.2018 e 

retorno em 05.01.2019. Alega ainda que, o custo da contratação da 

viagem ficou na importância de R$ 2.265,72 (dois mil e duzentos e 

sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), divididos em 12 (doze) 

prestações de R$ 188,81 (cento e oitenta e oito reais e oitenta e um 

centavos), mediante pagamento por boletos. Sucede que, poucos dias 

antes da viagem e por motivos de saúde de seu esposo, ficou 

impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, e com isso na data 

de 29.04.2019, solicitou o reembolso dos valores pagos, porém não 

obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Juntou documentos com a exordial. Ato continuo, consta dos 

autos no Id. 28779450 que as partes entabularam acordo amigável, bem 

como pleitearam a sua homologação nos termos dos artigos 487, inciso III, 

“b” do NCPC e 840 do CC. Realizada audiência em 12.02.2020 – Id. 

29162324, restou o ato prejudicado, haja vista a petição anexada aos 

autos, Id. 28779450, informando a realização de acordo amigável, bem 

como requerendo a sua homologação, e consequentemente a baixa e 

arquivamento dos autos. Consta da ata de audiência que a parte autora 

esteve presente em audiência e confirmou a realização do acordo feito 

entre as partes. Pois muito bem. Compulsando os autos, vislumbra-se que 

as partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da 

petição do Termo de Acordo, anexa aos autos - Id. 28779450, por se 

tratar de matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, 

HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado 

entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000022-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILON GONCALVES CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000022-29.2018.8.11.0034. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: EDILON GONCALVES 

CRUZ Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 
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9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, interposta 

por Edilon Gonçalves da Cruz em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de 

improcedência em 18.12.2018 – Id. 17110723, onde por sua vez foi julgado 

improcedente os pedidos da exordial, e, procedente em parte o pedido 

contraposto, onde por sua vez a parte autora foi condenada a pagar o 

valor de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos), referente ao valor restrito, 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. Em razão da improcedência o 

Executado/autor interpôs Recurso Inominado (Id. 17794385) da r. 

sentença. Contrarrazões pela Exequente/Requerida, Id. 18048348. Por sua 

vez, a Turma Recursal Única, manteve na integra a r. sentença e ainda 

condenou o Executado/autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da 

justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, não 

houve recurso do r. acórdão, o qual transitou em julgado em 30.10.2019, 

Id. 25579904. Com o retorno dos autos da segunda instância, o autor 

cumpriu com a determinação imposta no r. acordão, efetuando o 

pagamento referente a condenação em contraposto no valor de R$ 13,02 

(treze reais e dois centavos), conforme verifica-se do comprovante, Id. 

27145156, bem como pleiteou pelo arquivamento definitivo do feito, Id. 

27145155. Instada a parte Exequente/Requerida a se manifestar quanto a 

petição anexada aos autos, Id. 27145155, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 28850330. Em 

análise aos autos, observo que o autor efetuou o pagamento referente a 

condenação em contraposto no valor de R$ 13,02 (treze reais e dois 

centavos), conforme verifica-se do comprovante, Id. 27145156. Dessa 

forma, constando dos autos que houve o pagamento do contraposto, deve 

o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, 

desnecessárias outras considerações e com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação 

no que tange ao pedido contraposto. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-13.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERENY DAS VIRGENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS OAB - MT26100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000758-13.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ERENY DAS VIRGENS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação em 18.02.2020, com 

documentos (contrato), Id. 29363209, dentro do prazo legal, no entanto a 

impugnação anexada aos autos foi considerada intempestiva, conforme 

certidão de decurso de prazo, Id. 29781199. Da preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial. A parte Requerida suscita 

preliminar de incompetência em razão da necessidade de prova pericial, 

prova está incompatível com o rito do juizado especial. Cumpre mencionar 

que a cédula de identidade juntada aos autos na defesa, trata-se da 

mesma anexada pela própria autora em sua exordial, bem como as 

assinaturas apostas nos documentos são semelhantes, logo afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Sendo assim, não merece 

guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. 

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c.c. indenização por danos 

morais c.c. repetição indébito, com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Ereny das Virgens em face do Banco BMG, devidamente qualificados 

nos autos. Aduz na inicial que é pessoa idosa e percebe pensão por 

morte perante a Previdência Social – INSS e no dia 07 de agosto de 2019 

foi até agência bancaria do Banco do Brasil nesta comarca e ao retirar um 

extrato de sua conta, verificou que havia sido realizado um deposito em 

sua conta bancária no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três 

reais), desconhecendo a origem do referido valor, e ainda do valor de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais), procurou um funcionário do Banco 

para se informar sobre a origem do dinheiro. Afirma ainda, que recebeu a 

informação que o valor disponibilizado em sua conta bancária se tratava 

de um empréstimo consignado feito no Banco BMG S.A. Alega mais que 

inconformada com a informação e, por não ter solicitado nenhum 

empréstimo/consignado junto ao Requerido, à autora registrou um boletim 

de ocorrência. Assevera que diante dessa arbitrariedade não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Com a exordial anexou os 

documentos. Liminar indeferida, Id. 27796854. Em defesa, Id. 29363209 a 

Requerida, contesta em preliminar pela incompetência absoluta do juizado 

especial, por necessidade de prova pericial. E, no mérito em suma 

contesta pela decadência e pelo exercício regular do direito, pelo fato da 

parte ter contratado os serviços junto a parte Requerida, através da 

contratação de cartão de crédito BMG Card nº. 5259095810824276, e 

para comprovar anexa o contrato assinado e documentos de identidade; 

CPF; comprovante de renda e comprovante de endereço. Contesta ainda, 

que a autora utilizou do cartão de crédito, realizando saques nos valores 

de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), e R$ 540,00 (quinhentos 

e quarenta reais), das quais as quantias foram disponibilizadas por meio 

de TED nº.s 292443424 e 297364620, conforme documento anexo, Id. 

29363213 e 29363214. Contesta mais, pela obrigatoriedade do 

cumprimento dos contratos legalmente firmados entre as partes, conforme 

anexo, e ainda pela inexistência do dano moral e pela inexistência de 

restituição do indébito em dobro, ainda em contestação pleiteia pela 

compensação do crédito recebido pela autora e ao final pela 

improcedência da demanda. Realizada a audiência de conciliação em 

19.02.2020, Id. 29500039, restou o ato prejudicado, haja vista a ausência 

da parte Requerida, apesar devidamente citada e intimada, através de 

seus advogados. Por sua vez, a impugnação apresentada nos autos em 

01.03.2020, foi considerada intempestiva, conforme consta na certidão de 

decurso de prazo, Id. 29781199. Lado outro, observo dos autos que o 

Banco Requerido não se fez presente em audiência de conciliação a qual 

se realizou na data de 19.02.2020, Id. 29500039, no entanto apresentou 

sua defesa dentro do prazo legal, conforme consta da juntada da mesma 

aos autos em 18.02.2020, Id. 29363209. Pois muito bem. Compulsando os 

autos, observo que a parte Requerida trouxe aos autos os seguintes 

documentos: · TED nº.s 292443424 (R$ 693,00) e 297364620 (R$ 540,00), 

Id. 29363213 e 29363214; · Termo de Adesão Cartão de Crédito 

Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em 

folha de pagamento, datado de 12.12.2017, e assinado, Id. 29363215; · 

Documentos pessoais, cédula de identidade e CPF, Id. 29363215; 

29363217; 29363218; · Declaração de residência, assinada e datada de 

12.12.2017, Id. 29363215; · Proposta de contratação de saque mediante a 

utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG nº. 56821655, 

Id. 29363217; · Cédula de crédito bancário - contratação de saque 

mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG nº. 

56821655, Id. 29363217; · Cédula de crédito bancário - contratação de 

saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo 

BMG nº. 58070496, Id. 29363218. · Faturas do cartão de crédito nº. 

5259.0958.1082-4276, Id. 29363219; · Lançamentos de faturas – conta 

0000.0000.0377.6090, Id. 29363220. Assim demonstrando que a 

Requerente estava ciente da referida contratação, referente ao cartão de 
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crédito, bem como os saques mediantes TED. Observa-se ainda do 

contrato que a autora também estava ciente da forma de pagamento, em 

que as parcelas seriam lançadas na fatura do cartão de crédito 

consignado emitido pelo BMG. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, 

referente a emissão do cartão de crédito consignado, para efetuar o 

saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e mediante a 

transferência por meio de TED. Assim, não há o que falar da inexistência 

da contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a Requerente comprovar que não utilizou do cartão de crédito 

consignado, e nem mesmo efetuou o saque referente aos valores de R$ 

693,00 (seiscentos e noventa e três reais) e R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais), conforme consta das proposta de adesão e das cédulas 

de crédito e ainda dos TEDs, anexos aos autos. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-54.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000322-54.2019.8.11.0034. REQUERENTE: VALDENIR TEIXEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 21935224 e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 

2218103. Cumpre ressaltar que a contestação foi oferecida em 

19.07.2019, antes da audiência de conciliação a qual se realizou em 

24.07.2019, Id. 22049785 e por sua vez a impugnação foi apresentada em 

31.07.2019, logo estando tempestiva tanto a contestação, como também a 

impugnação à contestação. Das preliminares. Da ausência de documento 

indispensável, por falta de juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, quanto a este indefiro o 

pleito da juntada aos autos do comprovante original do extrato de 

negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o princípio 

da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite no 

Juizado Especial. Da falta de interesse de agir e da ausência de pretensão 

resistida, em preliminar a Requerida arguiu ausência de interesse de agir 

por falta de prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não 

merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a 

discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo 

assim rejeito a referida preliminar. Da inépcia da petição inicial – ausência 

de comprovante de endereço em nome da parte autora. Rejeito, uma vez 

que o autor cumpriu com a determinação imposta no Id. 20886362 e assim 

fez a juntada do comprovante de endereço em seu nome, conforme 

consta anexado aos autos, Id. 28811423. Não havendo mais preliminares, 

passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, proposta por 

Valdenir Teixeira dos Santos em desfavor do Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 16.03.2018, no valor de R$ 779,41 

(setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) – referente 

ao contrato 005208741000070FI, nos órgãos de restrição ao crédito, por 

suposto débito existente perante a Requerida. E, para provar anexa o 

extrato SPC Brasil, emitido por informações confidenciais, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.acti... , 

datado de 31.05.2019, Id. 20864758. Aduz na exordial, que ao tentar 

contrair crédito no mercado local foi surpreendido com a negativa da 

concessão do crédito, sob a justificativa de estar com o nome restrito no 

cadastro de inadimplentes. Notícia mais, que não possui débito algum com 

a Requerida sendo a cobrança e a restrição indevida, e ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode realizar 

compras no crediário, em razão de seu nome e CPF terem sido inseridos 

nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma mais, que não recebeu 

nenhuma notificação sobre a restrição lhe imposta em seu nome, e mais 

que diante da arbitrariedade não lhe restou outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do 

débito e a indenização por danos morais. Na defesa, Id. 21935224 a 

Requerida contesta em sede de preliminar pela falta de interesse de agir; 

pela ausência de pretensão resistida e pela ausência de juntada de 

documento indispensável e ainda pela inépcia da petição inicial – ausência 

de comprovante de endereço em nome da parte autora. E, no mérito pela 

regularidade do débito e mais pela ausência de comprovação do dano 

moral e ainda contesta pela litigância de má-fé por adotar posição 

fático-jurídica contrária a anteriormente assumida, e ao final contestou 

pela improcedência da ação. Realizada a audiência de conciliação em 

24.07.2019, Id. 22049785, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. No entanto, o Requerente impugnou a contestação – Id. 

2218103, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprove a relação contratual e nem tampouco que demonstre a 

legitimidade do débito entre as partes, e ao final pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Da análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão de que a Requerida 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, 

inciso II do NCPC), de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome e CPF do Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, não trazendo aos autos prova da contratação com a juntada de 

contrato firmado entre as partes, para provar a relação contratual. Sendo 

assim, examinando o conjunto probatório constato que de fato houve a 

negativação no nome e CPF do autor no rol de inadimplentes, no valor de 

R$ 779,41 (setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) 

– referente ao contrato 005208741000070FI, conforme extrato. Portanto, a 

inserção do nome do autor nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Assim, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, deve o débito discutido nos presentes autos 

ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da parte Requerida por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. Por conseguinte, não há dúvida de que a conduta do 

Requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 39 de 280



suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o Requerente teve 

o seu crédito abalado. Dessa forma, o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na hipótese dos autos não vislumbro a 

incidência da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 e seguintes do 

NCPC. Quanto a alegação da notificação referente a não comunicação 

prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura 

inscrição restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do 

STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Posto 

isso, desnecessárias considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação 

para: I – DECLARAR a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Requerida no valor de R$ 779,41 (setecentos e 

setenta e nove reais e quarenta e um centavos) – referente ao contrato 

005208741000070FI; e II – CONDENAR a Requerida a indenizar o 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Outrossim, intime-se 

a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome e CPF do Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pelo autor no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-23.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000294-23.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ADJAIR FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 28456770, com 

documentos (relatório de chamadas, Id. 28456768 e faturas, Id. 

28456769), e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 28688108, ambos 

dentro do prazo legal – Id. 28795024. Das preliminares. Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a 

este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Não existindo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. 

inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais proposta por 

Adjair Ferreira da Silva em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), 

devidamente qualificados. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 13.03.2018, no valor de R$ 133,21 (cento e 

trinta e três reais e vinte e um centavos) – referente ao contrato 

0313840270 nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para provar anexa o extrato SPC Brasil, 

emitido por informações confidenciais, através do si te 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 23.07.2018, Id. 14384738 e 

14384750. Aduz na exordial que desconhece o débito, bem como o 

contrato dos quais originaram a suposta restrição, e, mais que necessitou 

contrair crédito em um determinado estabelecimento comercial, no entanto 

ficou impedido em razão da restrição da qual foi lhe imposta. Afirma que 

diante da arbitrariedade não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos 

morais. Realizada a audiência de conciliação em 22.01.2019, Id. 28510307, 

a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em 

defesa, Id. 28456770, a Requerida contesta em preliminar pela ausência 

de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. E, no 

mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que o 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da linha 

telefônica 66 99713 8255 em 17.06.2017, o que ocasionou a emissão de 

faturas e o cadastro no sistema interno, e para provar anexa print de telas 

sistêmicas ao contexto da contestação, bem como faturas e relatório de 

chamadas, demonstrando a utilização dos serviços oferecidos pela 

Requerida, contesta mais que a parte pagou normalmente pelas faturas, 

contudo ficou inadimplente, no valor de R$ 133,21 (cento e trinta e três 

reais e vinte e um centavos), tendo a sua linha telefônica cancelada em 

25.02.2018. Contesta ainda pela legitimidade da cobrança, e pela litigância 

de má-fé e ato atentatória à dignidade da justiça, e ao final pela 

improcedência. Posteriormente, a autora apresentou sua impugnação (Id. 

28688108), onde por sua vez impugnou a contestação, pelo fato da 

Requerida apresentar print de telas sistêmicas das quais não podem ser 

consideradas como meio de prova por serem produzidas de forma 

unilateral e ainda impugna as faturas, bem como a ilegitimidade do débito 

da não contratação unilateral, e mais pela não aplicabilidade da súmula 385 

do STJ, por ser a única restrição em nome do autor, e ao final pela 

procedência da ação. Pois muito bem, compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observo que 

através dos prints anexos a contestação que o autor realizou pagamento 

referente aos meses de julho a setembro de 2017 e deixou de pagar pelas 

faturas dos meses de outubro a dezembro de 2017 no valor de R$ 133,21 

(cento e trinta e três reais e vinte e um centavos) e ainda trouxe aos autos 

as faturas e relatório de chamadas originadas/recebidas ref. 16340/2019-

-12 referente aos períodos de 17.06.2017 a 25.02.2018, da linha telefônica 

nº. 66 99713-8255. Destaco mais que a demonstração de que o autor 

efetuou o pagamento de faturas anteriores, como verifica-se do print de 

tela sistêmica, comprova que houve a existência de relação jurídica entre 

as partes. Logo, tem-se que o valor de R$ 133,21 (cento e trinta e três 

reais e vinte e um centavos), o qual foi restrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, é devido pela Requerente em face da Requerida. Por conseguinte, 

competia ao Requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da 

referida dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Sendo assim, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 
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razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela 

Requerida, referente a linha telefônica nº. 66 99713-8255. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Quanto a alegação 

da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Quanto alegação 

de litigância de má-fé, não vislumbro ao presente caso as hipóteses dos 

artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não 

acolhimento da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-35.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BEZERRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010145-35.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: THIAGO BEZERRA DE SOUZA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres 

Oliveira em face de Thiago Bezerra de Souza, devidamente qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença 

de procedência em 30.08.2016, Id. 2439263, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 1.064,14 (um mil e 

sessenta e quatro reais e quatorze centavos) acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária devida a 

partir da data do vencimento da obrigação. Intimada as partes da r. 

sentença (Id. 4747118 e 5798916), as mesmas não interpuseram recurso, 

vindo a sentença a transitar em julgado em 22.06.2017, Id. 8227239. Por 

sua vez, a parte Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 

9892701, contudo deixou transcorrer o prazo. Por conseguinte, a 

Exequente, se manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com a 

aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante 

expedição de mandado de penhora, conforme certidão, Id. 10292060, 

deferido o pleito, Id. 10409811. Expedido o mandado de penhora, avaliação 

e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em nome do 

Executado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 11954257). 

Impulsionado os autos, a parte Exequente fora intimada, Id. 12488718 para 

se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 11968982. A Exequente 

se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 13472414, 

pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de penhora 

online, através do CPF nº. 038.760.941-51 do Executado, em razão de não 

ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido 

o pleito, Id. 26669836, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa por 

não encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta do 

Executado, Id. 27472044. Posteriormente, a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, em razão da 

impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da 

parte devedora, conforme consta da certidão, Id. 29420168. Dessa forma, 

considerando que a Exequente se manifestou requerendo a extinção do 

cumprimento de sentença, por não localizar bens passíveis de penhora de 

propriedade do Executado, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Neste sentido, 

não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções 

de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu 

crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do 

nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-06.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE SANTOS CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000084-06.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: GABRIEL HENRIQUE SANTOS CAMARGO Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira em face de Gabriel Henrique Santos Camargo, devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a 

r. sentença de procedência em 29.05.2016, Id. 7150200, onde por sua vez 

a parte Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 889,00 (oitocentos 

e oitenta e nove reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária devida a partir da data do 

vencimento da obrigação. Intimada as partes da r. sentença (Id. 8810579 e 

10420679), as mesmas não interpuseram recurso, vindo a sentença a 

transitar em julgado em 24.11.2017, Id. 10831415. Por sua vez, a parte 

Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 12135912, contudo 

deixou transcorrer o prazo. Por conseguinte, a Exequente, se manifestou 

requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora, conforme certidão, Id. 12525155, deferido o pleito, 

Id. 14676874. Expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, 

este restou prejudicado por não encontrar bens em nome do Executado, 

conforme certidão da Oficial de Justiça (Id. 15640961). Ato contínuo a 

Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

17739119, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF nº. 049.888.371-06 do Executado, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 26669282, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa por não encontrar bens em espécie para serem 
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penhorados no CPF/conta do Executado, Id. 27470685. Posteriormente, a 

Exequente se manifestou requerendo a extinção do cumprimento de 

sentença, em razão da impossibilidade de localizar bens passíveis de 

penhora de propriedade da parte devedora, conforme consta da certidão, 

Id. 29420155. Sendo assim, considerando que a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, por não localizar 

bens passíveis de penhora de propriedade do Executado, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Neste sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 

53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 

do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-94.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010154-94.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: APARECIDA MARQUES DE SOUZA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres 

Oliveira em face de Aparecida Marques de Souza, devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que as partes 

firmaram acordo (Id. 2439465), onde por sua vez foi homologado por 

sentença em 30.08.2016, Id. 2439466. Consta dos autos que a Exequente 

se manifestou nos autos requerendo a execução do acordo judicial, em 

razão da parte Executada não ter efetuado o pagamento de nenhuma das 

parcelas acordadas, conforme certificado nos autos, Id. 5601572. 

Deferido o pedido, Id. 5786178, e sendo a parte Executada intimada Id. 

8126746, para cumprir a r. sentença, esta deixou transcorrer o prazo. 

Impulsionado os autos, Id. 8789537, para com finalidade de intimação da 

parte Exequente, requerer o que for de direito, dento do prazo de 05 

(cinco) dias, Id. 9061607, esta por sua vez se manifestou requerendo o 

prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% 

sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de penhora, 

conforme certidão, Id. 9190960, deferido o pleito, Id. 9191432. Expedido o 

mandado de penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por 

não encontrar bens em nome do Executado, conforme certidão do Oficial 

de Justiça (Id. 10873813). Por conseguinte, os autos foram impulsionados, 

e intimada a parte Exequente, Id. 12269824 para se “manifestar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora de 

propriedade do devedor ou requerendo o que for de direito, sob pena de 

arquivamento do feito” Id. 108577388. A Exequente se manifestou, 

conforme certidão lavrada nos autos, Id. 12524940, pleiteando o 

cumprimento de sentença através de tentativa de penhora online, através 

do CPF nº. 045.709.141-01 da Executada, em razão de não ter obtido êxito 

na penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 

26670373, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa por não 

encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta da 

Executada, Id. 27471700. Posteriormente, a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, em razão da 

impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da 

parte devedora, conforme consta da certidão, Id. 29420156. Dessa forma, 

considerando que a Exequente se manifestou requerendo a extinção do 

cumprimento de sentença, por não localizar bens passíveis de penhora de 

propriedade da Executada, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Neste sentido, 

não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções 

de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu 

crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do 

nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-18.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000165-18.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIENE BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais 

interposta por Luciene Batista da Silva em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de procedência 

em 03.09.2018 – Id. 14177188, onde por sua vez a parte Executada foi 

condenada a indenização por danos morais, devidamente corrigidos, bem 

como foi declarada a inexigibilidade do débito. Constata-se que da r. 

sentença foi interposto embargos de declaração, Id. 15275173 pela parte 

Executada, onde por sua vez os embargos foram julgados improcedente e 

mantida a r. sentença na integra, Id. 17157512, sem interposição de 

recurso, a r. sentença transitou em julgado em 22.02.2019, Id. 18242986. 

Por sua vez, a parte Exequente pleiteou o cumprimento da sentença, Id. 

18529236, sendo, pois, deferida (Id. 20093494), no entanto consta dos 

autos que a parte Executada, não foi localizada não endereço constante 

dos autos, conforme consta do aviso de recebimento anexo aos autos, Id. 

22214786. Todavia, a Exequente requereu a penhora on line via sistema 

Bacenjud, Id. 21527095, deferido o pleito Id. 22521903, foi realizada a 

penhora mediante o sistema Bacenjud, conforme verifica-se no Id. 

25890369, no valor de R$ 5.129,00 (cinco mil cento e vinte e nove reais), 

bem como do ofício do Banco do Brasil, Id. 26392798, informando que o 

referido valor, encontra-se a disposição desse juízo, e ainda que através 

do ofício 189/2019 datado de 10.12.2019 o valor foi vinculado a conta 
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judicial, Id. 28943819/28943821. Observa-se que do numerário bloqueado 

mediante penhora on line, a parte Executada foi intimada a se manifestar, 

porém deixou o prazo transcorrer in albis, Id. 27553445. Por sua vez, a 

parte Exequente se manifestou, concordando com os valores bloqueados, 

bem como pleiteou pela transferência dos valores vinculados ao Id. 

25890369 e Id. 28943821, informando os dados bancários, Id. 27218976. 

Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que foram realizados 

bloqueio na conta da Executada, via penhora on line, no valor de R$ 

5.129,00 (cinco mil cento e vinte e nove reais), via sistema Bacenjud. 

Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do valor da 

presente execução por meio de penhora, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do valor penhorado mediante Alvará Judicial, 

referente ao valor devido e depositado nos autos a Exequente, 

observando-se os dados bancários informados, no Id. 27218976. Posto 

isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II c.c. o artigo 925 do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-84.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AFONSO MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BREMM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000029-84.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ANTONIO AFONSO MESSIAS 

REQUERIDO: ENIO JOSE BREMM Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

18588517 e por sua vez a Requerente contestou, Id. 26497696. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de reclamação ajuizada por 

Antônio Afonso Messias em face de Enio José Bremm, ambos já 

qualificados nos autos. Aduz na exordial que em 22.07.1996, vendeu ao 

Requerido um veículo, marca Chevrolet, modelo Chevete, Placa JYF 0728, 

cor Vermelha, ano 1978, modelo 1978, mediante contrato verbal e 

pagamento realizado no ato da negociação, alega que o Requerido 

comprometeu em efetuar a transferência para seu nome os documentos 

do veículo, conforme já se encontrava em mãos recibo de transferência 

assinado pelo vendedor. Notícia mais, que passado mais de 23 (vinte e 

três) anos do acordo, o Requerente foi surpreendido ao receber uma 

notificação do Cartório de 2º Ofício da Comarca de Dom Aquino/MT, 

informando que seu nome estava protestado, em razão da dívida ativa. 

Alega ainda, que desde o ano de 1996, não paga pelos impostos anuais 

do aludido veículo, razão a qual teve seu nome restrito, afirma que ao 

consultar o Ciretran, constatou um débito no valor de R$ 1.129,17 (um mil 

cento e vinte e nove reais e dezessete centavos), o qual foi obrigado a 

pagar, pelo fato do seu nome estar restrito. Afirma que diante do ocorrido 

não obteve outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou 

documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

13.03.2019 – Id. 18605353, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Defesa Id. 18588517, apresentada pelo Requerido, 

contestando que nunca firmou nenhum contrato com o autor e nem 

tampouco o conhece. Contesta mais, que os imposto do aludido veículo 

encontra-se licenciado até o ano de 2000, conforme consta do print 

anexo, e não desde de 1996. Ainda contesta pela ocorrência da 

prescrição, uma vez que o fato narrado pelo autor do suposto contrato 

verbal foi efetuado a mais de 23 (vinte e três) anos. Contesta mais, que 

não merece prosperar a alegação de danos materiais, uma vez que nunca 

firmou contrato com o autor de compra e venda do veículo, e ao final pela 

improcedência da ação. Contudo, o autor impugnou Id. 26497696 e pleiteou 

pelo julgamento antecipado da lide com resolução de mérito, para 

reconhecer a prescrição, uma vez que a suposta venda, ocorreu a mais 

de 23 (vinte e três) anos. Pois muito bem, considerando aos fatos 

narrados pelo autor de que o suposto contrato verbal do qual alega ter 

firmado com o Requerido, ter ocorrido a mais de 23 (vinte e três) anos, 

entendo ao caso presente ter ocorrido a prescrição, com fulcro no artigo 

205 do CC, in verbis: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando 

a lei não lhe haja fixado prazo menor. Logo, considerando que o 

ajuizamento da presente ação ocorreu em 30.01.2019, prescrita esta 

ação, pois competia o autor ter ajuizado a demanda em 22.07.2006, e não 

em 30.01.2019, conforme consta dos autos. Diante do exposto, 

desnecessária outras considerações, com fundamento no artigo 205 do 

Código Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO para RECONHECER A 

PRESCRIÇÃO, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II do NCPC. Outrossim, por constar dos autos a nomeação do 

advogado dativo, a Dr. Wendell Pereira de Melo – OAB/MT 23.910, (Id. 

24193793), e ainda a sua aceitação na defesa do Requerente, (Id. 

26192694), e, mais por constar dos autos que o causídico prestou seus 

serviços ao Requerente apresentando a impugnação à contestação, Id. 

26497696, tenho por bem ARBITRAR os honorários em 2 (duas) URH - 

Unidade Referencial de Honorários, dos quais serão suportados pelo 

Estado, referente aos serviços prestados na defesa da Requerente, bem 

como DETERMINO que a secretaria expeça a CERTIDÃO de Honorários 

Advocatícios para o referido advogado. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-86.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALDESI DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000585-86.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ALDESI DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTO CAMPO LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 
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registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que as partes Requeridas apresentaram contestação, 

sendo Moto Campo Ltda., Id. 26581218 e Administradora de Consórcio 

Nacional Honda Ltda., Id. 26786709, ambas dentro do prazo legal, Id. 

26790709, e por sua vez a Requerente impugnou-as, Id. 27154006, no 

prazo legal – Id. 27157374. Das preliminares. Da ilegitimidade passiva da 

Requerida Moto Campo Ltda. Acolho a presente liminar, uma vez que a 

Requerida apenas foi a intermediadora do referido consórcio realizado 

entre a autora e a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. 

Diante disso, JULGO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos 

termos do inciso VI do artigo 485 do NCPC. Da ausência de pressuposto 

processual – ausência de interesse de agir. Em preliminar a Requerida 

arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. 

Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se 

de Ação de cobrança proposta por Aldesi dos Santos Pereira em 

desfavor de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Moto 

Campo Ltda., devidamente qualificados. Em síntese, alega que é credora 

da requerida no valor de R$ 2.667,15 (dois mil, seiscentos e sessenta e 

sete reais e quinze centavos), referente ao pagamento de 02 (duas) 

parcelas de um consórcio, de um total de 12 (doze) meses, através do 

grupo 42651, cota 92, RD 0/4, para aquisição de uma motocicleta marca 

Honda, modelo NXR 160 BROS ESDD. Notícia mais, que no período de 

vigência do consórcio não recebeu para pagamento os demais boletos, 

nem tampouco foi orientada pelas partes Requeridas de como proceder 

para que efetuasse os demais pagamentos. Alega ainda, que procurou as 

partes Requeridas no sentido de efetuar o cancelamento do consórcio e 

ressarcimento dos valores pagos, mas na tentativa de negociação não 

alcançou êxito, e assim não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a devolução dos valores pagos referente às 02 

(duas) parcelas do referido consórcio. Realizada a audiência de 

conciliação em 27.11.2019, Id. 26580783, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa a Requerida Moto Campo 

Ltda., Id. 26581218, em preliminar contesta pela ilegitimidade passiva. E, no 

mérito em suma contesta que apenas foi intermediadora da venda do 

consórcio, do qual foi escolha da autora, contesta ainda que não tem o 

poder de emitir boletos das parcelas, vez que é de competência da própria 

Administradora de Consórcio Nacional Honda, e neste caso a autora pode 

retirar a segunda via do boleto pela internet ou em qualquer 

concessionária da representante Honda. Ainda contesta, que a relação de 

consumo se findou no momento da assinatura do contrato com a 

Administradora de Consórcio Nacional Honda, e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a Requerida Administradora de Consórcio 

Nacional Honda, em sua defesa, Id. 26786709, contestou em preliminar 

pela ausência de pressuposto processual – ausência de interesse de agir, 

e, ainda que o valor pleiteado pela autora não procede, conforme consta 

em contrato, e assim o valor disponibilizado a consorciada 

desistente/cancelada no grupo são os valores pagos ao fundo comum, 

com os descontos previstos, sendo no valor de R$ 1.551,07 (um mil e 

quinhentos e cinquenta e um reais e sete centavos), e para comprovar 

anexa no contexto da contestação print de telas sistêmicas. E, no mérito 

pela ausência de provas, uma vez que a autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de que tenha procurado a Requerida, e, ainda contesta pelo 

valor devido a título de restituição, uma vez que por disposição contratual, 

será descontado a taxa de administração; seguro; fundo de investimento e 

multa contratual, e para comprovar anexa o contrato, e mais contesta que 

o valor a ser restituído corresponderá ao percentual de 16,67% 

(dezesseis virgula sessenta e sete por cento) sobre o valor vigente do 

bem na última assembleia do grupo, já deduzidos com os descontos, e ao 

final pela improcedência da ação. Posteriormente, a autora apresentou sua 

impugnação (Id. 27154006), onde por sua vez impugnou a contestação, 

pelo fato de que a autora não assinou nenhum contrato e com isso não 

aceitou nenhuma cláusula contratual e nem tão pouco tinha conhecimento 

dos descontos da taxa administrativa, seguro fundo de investimentos e 

multa contratual, e ao final pela procedência da ação. Pois muito bem, 

compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observo do contrato anexo aos autos, Id. 26786716, 

em seu item XVIII – Da exclusão, precisamente sua cláusula 18.3 que: 

“Serão devolvidas as quantias pagas ao Fundo Comum pelos 

Consorciados excluídos, a favor de si próprios ou de seus sucessores, 

quando da contemplação da cota por sorteio e conforme o seguinte 

critério: a) o valor da devolução será apurado aplicando-se o percentual 

amortizado sobre o valor do bem vigente na data da Assembleia de 

contemplação, já deduzidas as Taxas de Administração, de Seguro e de 

Fundo de Reserva, acrescido do rendimento financeiro a partir da 

disponibilização do crédito até o respectivo pagamento.” E, ainda, no item b 

da cláusula 18.3: “sobre o valor apurado no item anterior, será aplicado 

desconto a ser creditado ao Grupo para compensação de prejuízos 

causados pela exclusão, na forma do § 2º do artigo 53 do Código de 

Defesa do Consumidor e multa em favor da Administradora a título de 

cláusula penal compensatória, quando esta não der causa à exclusão, na 

forma da tabela abaixo: Percentual Amortizado do Plano de Consórcio 

Desconto em Favor do Grupo Multa em Favor da Administradora Até 20% 

15% 15% Acima de 20% a 40% 10% 10% Acima de 40% a 80% 5% 5% 

Acima de 80% 0% 0% Dessa forma, considerando que a autora ficou 

inadimplente com as parcelas do referido consórcio, bem como foi 

cancelado o seu consórcio devido a inadimplência, e ainda considerando a 

sua desistência ao grupo de consórcio, deverá sobre o valor pago das 

duas parcelas do consórcio ser deduzidas as Taxas de Administração, de 

Seguro e de Fundo de Reserva, conforme consta do Regulamento de 

Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda e da 

Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio nº. 23834604-8 e número de 

recibo 335075213120704, datados de 31.10.2018, dos quais estão 

devidamente assinados, bem como foram firmados pela autora e a 

Requerida Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., conforme 

consta do contrato e da exordial. Por conseguinte, o valor a ser restituído 

a autora deve ser abatido a taxa de administração do consórcio, conforme 

jurisprudência, confira: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE 

SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar 

em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 

11.04.2013, DJe 16.04.2013) Ademais, de acordo com o atual 

entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, é devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano. Note-se: EMENTA: 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 

543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 

27/08/2010) Portanto, trinta dias após o encerramento do grupo, passa a 

ser devida a desistente do grupo de consórcio a restituição das parcelas 

pagas. A propósito: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS DE MORA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 44 de 280



TERMO INICIAL. 1. A restituição das parcelas pagas por desistente de 

consórcio deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em contrato para 

o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, devendo 

incidir a partir daí juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser 

efetivado. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 

1157116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). Por fim, não há falar em 

compensação por dano moral, uma vez que a autora esteve inadimplente. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações e, por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO: 1. Por acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da Requerida Moto Campo Ltda., e, consequentemente JULGO 

extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do 

artigo 485 do NCPC, em relação a Requerida Moto Campo Ltda. 2. Por não 

acolher a preliminar pela ausência de pressuposto processual – ausência 

de interesse de agir; e no 3. MÉRITO JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da exordial, para CONDENAR a Requerida Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda., a RESTITUIR a importância de R$ 

1.551,07 (um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sete centavos), 

atualizados com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a 

partir da citação, referente as duas parcelas do consórcio, já deduzidos 

os descontos das taxas de administração; de seguro e do Fundo de 

Reserva. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000220-03.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS ANTONIO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000220-03.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: CECILIA MORAES DA SILVA 

EXECUTADO: ISAIAS ANTONIO DE SOUSA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de cobrança ajuizada por Cecília Moraes da Silva Oliveira em 

face de Isaias Antônio de Souza, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 14.11.2017 (Id. 10521884), onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar a Exequente a quantia de R$ 130,00 

(cento e trinta reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária devida a partir da data da 

obrigação. Intimada da r. sentença as partes não interpuseram recurso (Id. 

11971464 e 12067763), vindo a r. sentença a transitar em julgado em 

19.03.2018, Id. 12288969. Por sua vez, a parte Executada foi intimada 

para cumprir a r. sentença, Id. 12707742, contudo deixou transcorrer o 

prazo, Id. 13435579. Por conseguinte, a Exequente se manifestou 

requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora, conforme certidão, Id. 13727741, deferido o pleito, 

Id. 15677158. Foram expedidos mandados com a finalidade de penhora, 

avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em 

nome do Executado, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 16413577). 

Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 16759134 para se 

“manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 16480241. Ato contínuo 

a Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

16766284, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF n. 025.742.261-78 do Executado, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 26669258, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa (Id. 27469842) por não encontrar bens em espécie 

para serem penhorados no CPF/conta do Executado, posteriormente, 

intimada a se manifestar a Exequente (Id. 28818028), quanto a penhora 

negativa, esta deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 29593833. Pois muito 

bem, considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o 

que entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade do devedor, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 10521884, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010152-27.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON RICARDO SANTOS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010152-27.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: WALISON RICARDO SANTOS CORREA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira em face de Walison Ricardo Santos Correa, devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que as partes 

firmaram acordo em audiência realizada em 01.08.2016 (Id. 2439345), 

onde por sua vez foi homologado por sentença em 30.08.2016, Id. 

2439346. Consta dos autos que a Exequente se manifestou nos autos 

requerendo a execução do acordo judicial, em razão da parte Executada 

ter efetuado o pagamento de apenas uma parcela no valor de R$ 100,00 

(cem reais) de um total de 13 parcelas acordadas, conforme certificado 

nos autos, Id. 5509253. Deferido o pedido, Id. 5563650 e sendo a parte 

Executada intimada Id. 8198420, para cumprir a r. sentença, esta deixou 

transcorrer o prazo. Impulsionado os autos, Id. 8790428, com finalidade de 

intimação da parte Exequente, para requerer o que for de direito, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, Id. 9061577, esta por sua vez se manifestou 

requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora e avaliação, conforme certidão, Id. 9191188, 

deferido o pleito, Id. 9191496. Expedido o mandado de penhora, avaliação 

e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em nome do 

Executado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 10566165). Por 

conseguinte, os autos foram impulsionados, e intimada a parte Exequente, 

para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 10692521. A Exequente 
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se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 11701829, 

pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de penhora 

online, através do CPF nº. 056.924.991-00 da Executada, em razão de não 

ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido 

o pleito, Id. 26670718, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa por 

não encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta da 

Executada, Id. 27472080. Posteriormente, a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, em razão da 

impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da 

parte devedora, conforme consta da certidão, Id. 29421096. Dessa forma, 

considerando que a Exequente se manifestou requerendo a extinção do 

cumprimento de sentença, por não localizar bens passíveis de penhora de 

propriedade do Executado, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Neste sentido, 

não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções 

de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu 

crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do 

nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-97.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA VIEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000345-97.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: PAULA FERNANDA VIEIRA MARTINS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de Paula 

Fernanda Vieira Martins, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 30.08.2019 (Id. 22609463), onde por sua vez a Executada 

foi condenada a pagar a importância de R$ 793,34 (setecentos e noventa 

e três reais e trinta e quatro centavos), atualizada com juros de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, todos a partir da 

citação. Intimada as partes da r. sentença (Id. 23897550 e 24459968), as 

mesmas não interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em 

julgado em 17.10.2019, Id. 25143655. Posteriormente, a parte Executada 

foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 25859474, no entanto deixou 

transcorrer o prazo. Impulsionados os autos para a Exequente se 

“manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, com a finalidade de 

requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 

27170199 Entretanto, intimada a Exequente (Id. 27662878), esta deixou 

transcorrer o prazo in albis, Id. 29531494. Desse modo, considerando que 

a Exequente não se manifestou, para requerer o que entender de direito, 

para no caso indicar bens passíveis de penhora, de modo a viabilizar o 

cumprimento da sentença proferida no Id. 22609463, permanecendo 

inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o arquivamento dos 

autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para satisfação do 

cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não podendo o juízo 

impulsionar a marcha processual, quando no caso ausente o interesse da 

Exequente. Neste sentido, não encontrando a devedora ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 

53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 

do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-90.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MENDES QUEIROZ BARBOSA (EXEQUENTE)

J M QUEIROZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALIZA TATIANE DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000199-90.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: J M QUEIROZ & CIA LTDA - ME, 

JUCILENE MENDES QUEIROZ BARBOSA EXECUTADO: MONALIZA 

TATIANE DA SILVA MORAES Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de cobrança 

ajuizada por JM Queiroz & Cia Ltda.-ME neste ato representada por 

Jucilene Mendes Queiroz Barbosa em face de Monaliza Tatiane da Silva 

Moraes, devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que foi proferida a r. sentença de procedência em 24.07.2018 (Id. 

14236107), onde por sua vez a parte Executada foi condenada a pagar a 

Exequente a quantia de R$ 328,59 (trezentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e nove centavos). Intimadas as partes da r. sentença não 

interpuseram recurso (Id. 14550612 e 15700035), vindo a r. sentença 

transitar em julgado em 31.10.2018, Id. 16279654. Por sua vez, a parte 

Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 16758472, contudo 

deixou transcorrer o prazo, Id. 17730905. Impulsionado os autos, Id. 

17730905, com a finalidade da parte Exequente, “para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.” Por conseguinte, a Exequente se manifestou 

requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora, conforme certidão, Id. 18001449, deferido o pleito, 

Id. 18038556. Foram expedidos mandados com a finalidade de penhora, 

avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em 

nome da Executada, conforme certidão da Oficial de Justiça (Id. 

24326960). Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 24897784 

para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, com a 

finalidade de indicar bens passíveis de penhora de propriedade da 

devedora ou requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento 

do feito” Id. 24329930. Ato contínuo a Exequente se manifestou, conforme 

certidão lavrada nos autos, Id. 24973529, pleiteando o cumprimento de 

sentença através de tentativa de penhora online, através do CPF n. 

904.283.821-34 da Executada, em razão de não ter obtido êxito na 

penhora de bens através de Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 

27212359, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa (Id. 27477377) 

por não encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta 

da Executada, posteriormente, intimada a se manifestar a Exequente (Id. 

28818706), quanto a penhora negativa, esta deixou transcorrer o prazo in 
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albis, Id. 29612331. Pois muito bem, considerando que a Exequente não se 

manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso indicar 

outros bens passíveis de penhora de propriedade da devedora, de modo a 

viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 14236107, 

permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando a 

devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-42.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA PEREIRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010151-42.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: ALESSANDRA PEREIRA DE AGUIAR Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres 

Oliveira em face de Alessandra Pereira de Aguiar, devidamente 

qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a 

r. sentença de procedência em 30.08.2016, Id. 2439356, onde por sua vez 

a parte Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 237,56 (duzentos 

e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como de 

correção monetária devida a partir da data do vencimento da obrigação. 

Intimada as partes da r. sentença (Id. 5798849 e 10012119), as mesmas 

não interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em julgado em 

06.10.2017, Id. 10211797. Por sua vez, a parte Executada foi intimada 

para cumprir a r. sentença, Id. 11239667, contudo deixou transcorrer o 

prazo. Por conseguinte, a Exequente, se manifestou requerendo o 

prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% 

sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de penhora, 

conforme certidão, Id. 11680246, deferido o pleito, Id. 14895463, intimada a 

Executada, Id. 15545490, esta deixou transcorrer in albis o prazo. 

Impulsionado os autos, para a Exequente se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento 

do feito, Id. 15937490. Intimada a parte Exequente se manifestou conforme 

certidão lavrada nos autos, Id. 17739103, pleiteando o cumprimento de 

sentença, no valor de R$ 319,19 (trezentos e dezenove reais e dezenove 

centavos) através de tentativa de penhora online, através do CPF nº. 

919.093.251-04 da Executada. Deferido o pleito, Id. 26670348, restou a 

penhora via sistema Bacenjud negativa por não encontrar bens em 

espécie para serem penhorados no CPF/conta do Executado, Id. 

27473497. Posteriormente, a Exequente se manifestou requerendo a 

extinção do cumprimento de sentença, em razão da impossibilidade de 

localizar bens passíveis de penhora de propriedade da parte devedora, 

conforme certidão, Id. 29447419. Portanto, considerando que a Exequente 

se manifestou requerendo a extinção do cumprimento de sentença, por 

não localizar bens passíveis de penhora de propriedade da Executada, 

resta a este juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, 

razão pela qual já foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento 

da sentença, todas sem êxito. Neste sentido, não encontrando o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o 

Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, entregando-se 

ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-62.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI JUSTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000035-62.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: RONICLEI JUSTINO DA SILVA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres 

Oliveira em face de Roniclei Justino da Silva, devidamente qualificados nos 

autos. Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo em 

audiência realizada em 30.03.2017 (Id. 6114317), onde por sua vez foi 

homologado por sentença em 27.04.2017, Id. 6152376. No entanto, a 

Exequente se manifestou nos autos requerendo a execução do acordo 

judicial, em razão da parte Executada ter efetuado o pagamento somente 

de 05 (cinco) primeiras parcelas acordadas de um total de 10 parcelas, 

conforme certificado nos autos, Id. 18667709. Deferido o pedido, Id. 

20092172 e sendo a parte Executada intimada Id. 20903864, para cumprir 

a r. sentença, esta deixou transcorrer o prazo. Consta dos autos que 

devido ao decurso do prazo do Executado, a parte Exequente se 

manifestou nos autos requerendo o prosseguimento do feito, com a 

aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante 

expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme certidão, Id. 

21488035, deferido o pleito, Id. 21966481. Expedido o mandado de 

penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar 

bens em nome do Executado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 

25173568). Por conseguinte, os autos foram impulsionados, e intimada a 

parte Exequente, para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens passíveis de penhora de propriedade do devedor ou 

requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 

25195333. A Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos 

autos, Id. 25398234, pleiteando o cumprimento de sentença através de 

tentativa de penhora online, através do CPF nº. 022.500.601-42 do 

Executado, em razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através 

de Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 27212379, restou a penhora via 

sistema Bacenjud negativa por não encontrar bens em espécie para 

serem penhorados no CPF/conta do Executado, Id. 27475014. 

Posteriormente, a Exequente se manifestou requerendo a extinção do 
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cumprimento de sentença, em razão da impossibilidade de localizar bens 

passíveis de penhora de propriedade da parte devedora, conforme 

certidão, Id. 29447429. Dessa forma, considerando que a Exequente se 

manifestou requerendo a extinção do cumprimento de sentença, por não 

localizar bens passíveis de penhora de propriedade do Executado, resta a 

este juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela 

qual já foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da 

sentença, todas sem êxito. Neste sentido, não encontrando a devedora ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o 

Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, entregando-se 

ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE FARIAS AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000033-24.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: RENATO DE FARIAS AMARAL Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança, interposta por Luzia dos Reis Lima em desfavor de 

Renato de Farias Amaral, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos observo que foi proferida sentença de 

procedência em 25.11.2019 – Id. 25875618, onde por sua vez a parte 

Requerida foi condenada a pagar o valor de R$ 138,76 (cento e trinta e 

oito reais e setenta e seis centavos), atualizados com juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. Intimada 

as partes da r. sentença (Id. 26890110 e 27058365), as mesmas não 

interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em julgado em 

04.02.2020, Id. 28849577. Por sua vez, a parte Executada foi intimada 

para cumprir a r. sentença, Id. 29394292, contudo deixou transcorrer o 

prazo. Ato contínuo, em 21.02.2020, Id. 29538309, a Exequente se 

manifestou em secretaria informando que o Executado efetuou o 

pagamento integral do débito, e, consequentemente requereu a extinção 

do cumprimento da sentença, pelo arquivamento do processo. Em análise 

aos autos, observo que a Exequente informou a este juízo que o 

Executado procedeu com o pagamento integral do débito, Id. 29538309. 

Dessa forma, entendo que houve o cumprimento da r. sentença, por parte 

do Executado Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000684-56.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARLIELY SOARES DE BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação Id. 28758285 e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 28771840. Das preliminares. Da ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda. a) Da juntada do 

comprovante de residência em nome da autora. Rejeito, uma vez que o 

comprovante de endereço (Id. 26810609) se encontra em nome de 

Luzineth Soares de Brito da Silva, genitora da autora, conforme 

observa-se dos documentos pessoais da Requerente, Id. 26810609, logo 

demonstrando o vínculo de parentesco. b) Da juntada do comprovante 

original da negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, 

quando a este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante 

original do extrato de negativação, por excesso de burocracia que não 

coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade que regem os 

processos em tramite no Juizado Especial. Da revelia. Na impugnação a 

Requerente, em preliminar arguiu pela revelia da parte Requerida, pelo fato 

da carta de preposição “não possuir poderes para Transigir, bem como 

por não identificar o fórum da ação; nº. de processo e nome das partes”. 

Pois bem, em análise a Carta de Preposição, juntada aos autos, Id. 

28547538, constato que razão não assiste a Requerente, quanto ao pleito 

da revelia, uma vez que a referida carta preenche os requisitos do artigo 

9º, § 4º da Lei 9.099/95, sendo assim indefiro o requerido pela decretação 

da revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Não existindo mais 

preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais, proposta por 

Marliely Soares de Brito em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), 

ambas já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF em 09.10.2018 no valor R$ 275,55 

(duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 

referente ao contrato nº. 0000899958729636, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato Serasa Experian, emitido através de 

informações confidenciais mediante a Drogaria Pro Vida Ltda.-ME, datada 

de 09.11.2019. Aduz na exordial que ao tentar realizar uma compra 

parcelada no crediário, ficou impedida em razão da restrição, e mais que a 

referida restrição está lhe causando transtornos, e ainda afirma que não 

recebeu nenhuma notificação sobre a restrição lhe imposta. Notícia mais 

que procurou a Requerida por diversas vezes, no entanto não obteve 

êxito e não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação em 29.01.2020, Id. 28592663, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 28758285, a Requerida contesta em preliminar pela ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda: juntada do 

comprovante de residência em nome da autora e da juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito. E, no mérito, pelo exercício regular do direito, vez que a parte 

Requerente manteve relação contratual com a Requerida ao habilitar a 
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linha telefônica nº. 65 3021-0026, em 16.07.2018, a qual ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno, e para 

comprovar junta faturas e print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, e mais que em decorrência da inadimplência os serviços 

foram definitivamente desconectados em 17.01.2019. Ainda contesta que 

a parte autora pagou normalmente pelas faturas, no entanto ficou 

inadimplente nos meses de agosto a outubro de 2018, no valor de R$ 

275,55 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 

Contesta mais pela regularidade da contratação e pela inexistência de 

danos morais, ainda pleiteia pela litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça, e, ao final pela improcedência. Por sua vez, a 

Requerente impugnou, Id. 28771840 pela inexistência da comprovação do 

débito e ainda pela revelia da Requerida, por ausência dos requisitos na 

carta de preposição, impugnou ainda a falta de juntada de contrato 

entabulado entre as partes, e pela impossibilidade do pedido contraposto e 

ao final pela procedência da ação. É certo que compete a autora provar o 

fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu o fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Em que pese este juízo aceitar os print´s via de regra como 

prova das alegações, verifica-se que os juntados na contestação estão 

ilegíveis, não prestando assim ao fim a que se destinam. Desse modo, em 

análise aos autos, observo que a parte Requerida, não apresentou 

nenhum outro documento que comprove a relação jurídica existente entre 

as partes tais como contrato devidamente assinado, logo deixou de provar 

os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do referido direito, artigo 

373, inciso II do NCPC, bem como observa-se que as faturas juntadas aos 

autos, apresentam endereço diverso do que consta na inicial e os 

documentos que acompanharam. Ao contrário da parte autora que anexou 

aos autos o extrato demonstrando que o seu nome e CPF foram inseridos 

nos órgãos de proteção ao crédito, assim provando os fatos constitutivos 

do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, infere-se que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da Requerente para a referida 

contratação. A inserção do nome da autora nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto 

probatório constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF 

da Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 275,55 (duzentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato 

nº. 0000899958729636, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Entretanto, quanto aplicabilidade da indenização por danos morais, 

observa-se do extrato, Id. 26810609, a existência de outra restrição 

preexistente, quanto credora CEF – 11.05.2015. No entanto, a parte 

Requerente não informa do ajuizamento de Ação referente a outra 

restrição preexistente. Porém, em pesquisa ao sistema PJe, através do 

CPF nº. 014.372.071-62, observo que não houve ajuizamento de ação 

relativa a restrição preexistente, qual seja, em desfavor de CEF, no valor 

de R$ 204,34 (duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

conforme extrato – Id. 26810609. Sendo assim, conclui-se, que a restrição 

comercial imposta pela Requerida, não trouxe nenhum prejuízo, pois 

possui outra restrição preexistente em seu nome e CPF. Diante disto, não 

há o que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do 

STJ, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” E, por sua vez 

quanto a alegação da notificação, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia da devedora a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

a credora pela ausência do envio da notificação por este órgão, 

consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição”. Posto isso, desnecessários outras considerações, 

e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento 

das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da 

exordial, apenas para DECLARAR inexistente o débito discutido neste 

feito, qual seja no valor de R$ 275,55 (duzentos e setenta e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos), contrato nº. 0000899958729636. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome e CPF da autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000335-53.2019.8.11.0034. REQUERENTE: CLEUZALINA FRANCISCA 

AYRES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 28748424, com documentos (Relatório de chamadas 

originadas, Id. 28748422 e faturas, Id. 28748419/28748421), dentro do 

prazo legal, Id. 28801937 e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

28903387, no prazo legal, Id. 28908754. Das preliminares. Da necessária 

designação de audiência de instrução e julgamento. Diante da 

documentação juntada aos autos, deixo de acolher. Da impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Deixo de acolher uma vez que será analisada 

juntamente com o mérito. Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada 

aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de 

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, proposta por Cleuzalina Francisca Ayres em desfavor de Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos presentes autos. Em 

síntese alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 

30.04.2019 no valor de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta 

centavos), referente ao contrato nº. 0358257392 nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato Boa Vista serviços, produto consultado SCPC, 

emitido através de informações confidenciais, mediante o site 

http://facmat.com.br/credconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_C, datado de 

31.05.2019, Id. 20916142. Notícia na exordial, que ao tentar contrair 

crédito no mercado local foi surpreendida com a negativa de concessão, 

sob a justificativa que estava com o nome restrito no cadastro de 

inadimplentes. Aduz mais, que não possui nenhum débito com a empresa 

Requerida, razão a qual a cobrança e a restrição são indevidas, alega 

ainda que esta restrição está lhe causando incalculável prejuízos, pois 

teve seu crédito bloqueado na praça e a vinculação de seu nome na lista 

de maus pagadores. Afirma ainda, que não recebeu nenhuma notificação 

sobre a restrição lhe imposta, e que diante da arbitrariedade em ter seu 

nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 
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Realizada audiência de conciliação em 29.01.2020 – Id. 28592650, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 28748424 a Requerida contesta em preliminar pela ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito; pela 

necessária realização de audiência de instrução e julgamento e pela 

impossibilidade da inversão do ônus da prova. E, no mérito em suma 

contesta pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou 

os serviços da Requerida, através da linha telefônica nº. 66 99720-3526, 

ocasionando a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno, e, posteriormente foi cancelada devido a inadimplência. E, para 

provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, e 

ainda faz a juntada de faturas e de relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 16612/2019—12 períodos de 

04/10/2013 a 28/04/2016, demonstrando a contratação e utilização dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais, que a parte pagou 

normalmente pelas faturas, no entanto ficou inadimplente nas faturas 

subsequentes no valor de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta 

centavos), do qual o autor alega desconhecer e ainda que diante da 

inadimplência as linhas foram definitivamente canceladas. Contesta ainda 

pela legitimidade da cobrança, bem como pleiteia pela litigância de má-fé 

em razão da parte ter alterado a verdade dos fatos, e, ainda faz pedido 

contraposto para a autora ser compelida ao pagamento do débito no valor 

de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a Requerente impugnou a contestação – Id. 

28903387, impugnando as telas sistêmicas por serem provas produzidas 

de forma unilaterais e mais impugnou o pedido de condenação da parte 

autora as penas de litigância de má-fé, e ao final pela procedência da 

ação. Salienta-se que compete a autora provar o fato constitutivo do seu 

direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em 

análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou 

aos autos o Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas ref. 

16612/2019—12 períodos de 04/10/2013 a 28/04/2016, e ainda faturas, 

onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Destaco mais, que através dos prints anexos a contestação 

que a autora efetuou o pagamento da fatura do mês de novembro de 

2018, e, ainda consta que deixou de pagar pelas faturas dos meses 

dezembro/2018, janeiro e fevereiro/2019, e assim ficando inadimplente no 

valor de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), por falta de 

quitação dos boletos. Destaco que a demonstração de que a autora 

efetuou o pagamento de fatura anterior, como verifica-se dos prints das 

telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação jurídica 

entre as partes. Contudo, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a 

Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela 

Requerida, trazendo aos autos o comprovante de pagamento das faturas 

questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Por outo 

lado, quanto a alegação da litigância de má-fé, não vislumbro ao presente 

caso, as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do NCPC. E, por sua vez 

quanto a alegação da notificação, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia da devedora a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

a credora pela ausência do envio da notificação por este órgão, 

consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição”. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 76,50 (setenta 

e seis reais e cinquenta centavos), constante do extrato anexo aos autos, 

do qual será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-09.2014.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE GLORIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010009-09.2014.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: LIANE GLORIA DA SILVA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres Oliveira em 

face de Liane Gloria da Silva, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo em 

audiência realizada em 25.07.2016 (Id. 2431366), onde por sua vez foi 

homologado por sentença em 01.09.2016, Id. 2431372. Todavia, a 

Exequente se manifestou nos autos requerendo a execução do acordo 

judicial, em razão da parte Executada não ter efetuado o pagamento de 

nenhuma das parcelas acordadas, conforme certificado nos autos, Id. 

5602057. Deferido o pedido, Id. 5786233 e sendo a parte Executada 

intimada Id. 8217677, para cumprir a r. sentença, esta deixou transcorrer o 

prazo. Impulsionado os autos (Id. 8789494) com a finalidade da parte 

Exequente se manifestar nos autos requerendo o que for de direito, sob 

pena de arquivamento, a parte Exequente por sua vez, se manifestou nos 

autos requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora e avaliação, conforme certidão, Id. 9191537, 

deferido o pleito, Id. 9901407. Expedido o mandado de penhora, avaliação 

e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em nome da 

Executada, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 10873759). Por 

conseguinte, os autos foram impulsionados, e intimada a parte Exequente, 

para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 10877314. A Exequente 

se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 12524743, 

pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de penhora 

online, através do CPF nº. 919.482.901-20 da Executada, em razão de não 

ter obtido êxito na penhora de bens através de Oficial de Justiça. Deferido 

o pleito, Id. 26670356, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa por 

não encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta da 

Executada, Id. 27473719. Posteriormente, a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, em razão da 

impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da 

parte devedora, conforme certidão, Id. 29447422. Dessa forma, 

considerando que a Exequente se manifestou requerendo a extinção do 

cumprimento de sentença, por não localizar bens passíveis de penhora de 

propriedade da Executada, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Neste sentido, 

não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
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penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções 

de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu 

crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do 

nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000344-15.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000344-15.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: JOSELIA FRANCISCA DA SILVA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de Josélia 

Francisca da Silva, devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que foi proferida a r. sentença de procedência em 

30.08.2019 (Id. 22644769), onde por sua vez a Executada foi condenada 

a pagar a importância de R$ 409,33 (quatrocentos e nove reais e trinta e 

três centavos), atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, todos a partir da citação. Intimada as partes 

da r. sentença (Id. 23897574 e 24332539), as mesmas não interpuseram 

recurso, vindo a sentença a transitar em julgado em 11.10.2019, Id. 

24901524. Posteriormente, a parte Executada foi intimada para cumprir a r. 

sentença, Id25311871, no entanto deixou transcorrer o prazo. 

Impulsionados os autos para a Exequente se “manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a finalidade de requerer o que for de direito, 

sob pena de arquivamento do feito” Id. 26163381. Entretanto, intimada a 

Exequente (Id. 26890129), esta deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 

29528742. Desse modo, considerando que a Exequente não se 

manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso indicar 

bens passíveis de penhora, de modo a viabilizar o cumprimento da 

sentença proferida no Id. 22644769, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-65.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000082-65.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: FABIANO DA COSTA SILVA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres Oliveira em 

face de Fabiano da Costa Silva, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 24.04.2019, Id. 19392777, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 2.042,36 (dois mil e 

quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizados 

com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, 

todos a partir da citação. Intimada as partes da r. sentença (Id. 19908767 

e 20026470), as mesmas não interpuseram recurso, vindo a sentença a 

transitar em julgado em 27.05.2019, Id. 20405081. Por sua vez, a parte 

Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 20712972 e 

21347951, contudo deixou transcorrer o prazo, Id. 21348579. Por 

conseguinte, a Exequente, se manifestou requerendo o prosseguimento 

do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do 

débito, mediante expedição de mandado de penhora, conforme certidão, 

Id. 21348579, deferido o pleito, Id. 21423631. Expedido o mandado de 

penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar 

bens passíveis de penhora em nome do Executado, conforme certidão do 

oficial de justiça (Id. 24413878). Impulsionado os autos (Id. 24431884) com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar bens passíveis de penhora de propriedade do devedor ou 

requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito, esta 

por sua vez se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

25393254, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF nº. 043.018.961-39 do Executado, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 27212374, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa por não encontrar bens em espécie para serem 

penhorados no CPF/conta do Executado, Id. 27475029. Posteriormente, a 

Exequente se manifestou requerendo a extinção do cumprimento de 

sentença, em razão da impossibilidade de localizar bens passíveis de 

penhora de propriedade da parte devedora, conforme certidão, Id. 

29447435. Portanto, considerando que a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, por não localizar 

bens passíveis de penhora de propriedade do Executado, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Neste sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 

53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 

do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 
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pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-22.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES MELO (TESTEMUNHA)

DOMICIO DE FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

RIAN GABRIEL DE FRANCA BARBOSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CALACA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010120-22.2016.8.11.0034. REQUERENTE: DOMICIO DE FRANCA 

BARBOSA TESTEMUNHA: LUIZ GOMES MELO, RIAN GABRIEL DE FRANCA 

BARBOSA REQUERIDO: JOSE CALACA DA SILVA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 2438995 e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 

6767160/6767226. Vale registrar que conforme consta – Id. 2438999, a 

contestação apresentada nos autos foi considerada tempestiva, para fins 

de defesa. Da preliminar. Da ilegitimidade passiva ad causam. Deixo de 

acolher, uma vez que a preliminar suscitada se confunde com o mérito e 

com ele será analisada. Não havendo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Domicio de França Barbosa em face de José Calaça da Silva, devidamente 

qualificados nos autos. Aduz na exordial que trafegava pela MT 344 

sentido Campo Verde/MT, em seu veículo Fiat Estrada Working CD 1.4, 

ano/modelo 2013, cor vermelha, placa OAZ 5742 de Campo Verde, 

Renavam 00508241499, quando o Requerido cruzou a pista em frente a 

sua propriedade e posteriormente o seu cachorro também atravessou a 

estrada, contudo não houve tempo de desviar do animal e com isso veio a 

colidir frontalmente com o veículo do Requerente o que ocasionou 

diversos danos, cujo o prejuízo foi de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 

reais). E, para demonstrar anexa fotos do veículo e os orçamentos. Afirma 

ainda, que procurou o Requerido para resolver de forma amigável, porém 

não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

ação. Com a inicial trouxe os documentos tais como boletim de ocorrência, 

orçamentos e fotos do veículo, conforme consta anexos ao Id. 2438986. 

Realizada a audiência de conciliação em 24.08.2017, Id. 2438993, restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 2438995, a 

parte Requerida, contestou em preliminar pela ilegitimidade passiva ad 

causam, e no mérito pela improcedência da ação, vez que não é o 

proprietário do animal. Na impugnação, Id. 6767160 e 6767226, o 

Requerente impugnou na integralidade a contestação e reiterou os pedidos 

da peça de ingresso, bem como pleiteou pela realização de audiência de 

instrução e julgamento. Por sua vez, foi deferida a realização de audiência 

de instrução e julgamento, Id. 12100724. Realizada a audiência de 

instrução e julgamento em 30.10.2019, Id. 25677328, somente se fizeram 

presentes a parte autora, juntamente com sua advogada e sua 

testemunha/informante Rian Gabriel de França Barbosa, deixando de 

comparecer ao ato designado o Requerido, ocasião em que foi decretada 

a revelia da parte Requerida, conforme consta no Termo de Audiência de 

Instrução, Id. 25677328. Ato continuo foi ouvida a testemunha/informante 

Rian Gabriel de França Barbosa, Id. 25677333/25677703, a qual ouvida 

como informante relatou que: “(...) que foi uma cadela e que deu uma 

batida de leve, a gente estava descendo ali carregado acho que era milho 

..... estava carregado descendo ali .....homem lá estava passando com um 

cachorro branco, quando uma cadela rajada amarela passou de uma vez 

quando bateu nela sem querer ... o carro foi parar uns vinte, cinquenta 

metros com o radiador estourado lá com uma espécie de estourado ..... e o 

cachorro morreu na hora ..... conversou e convenceu que a cachorra era 

dele .... e meu tio também pediu pra ele ajudar no conserto e ele disse que 

também ficou no prejuízo minha cachorra assim falou quase chorando 

.......e falou quase chorando que a cachorra era dele ..... pediu para ajudar 

não que pagasse sozinho mas que pagasse a metade ....... lembra também 

que pediu para o caseiro jogar a cachorra fora ... pega a minha cachorra e 

joga fora ...... e o caseiro era funcionário dele que mora do outro lado da 

BR,....e era pra onde ele estava atravessando ..... o carro do meu tio ficou 

na casa dele na casa do Sr. ........dono do cachorro e quem buscou o 

carro foi o Luisão..... (...)” Pois bem. De evidente que a colisão de veículo 

com animal que está solto em rodovia implica na responsabilização do 

proprietário do semovente pelos danos materiais, uma vez que presumida 

a culpa “in vigilando”. Todavia, o Requerido em sua defesa anexada aos 

autos, Id. 6767160/6767226 negou a propriedade do animal/cachorro, 

alegando tratar-se de cachorro de rua, tanto que suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam. Contudo, para elucidar os fatos e as 

provas apresentadas foi designada audiência de instrução e julgamento a 

qual se realizou em 30.10.2019, para assim dar oportunidade as partes 

para trazer suas testemunhas. No entanto, apenas o autor trouxe sua 

testemunha, a qual foi ouvida como informante, e por sua vez o Requerido 

não compareceu ao ato e assim deixou de trazer testemunhas para 

esclarecer os fatos ocorridos naquela ocasião, pela ausência do 

Requerido foi decretado à sua revelia. Portanto, da análise dos 

documentos comprobatórios, bem como pela oitiva da testemunha 

informante, tem-se que de fato ocorreu o sinistro com o veículo do autor e 

sendo essa colisão ocasionada pelo referido animal que ultrapassou na 

frente do veículo, e não tendo o Requerido comprovado que o 

animal/cachorro não lhe pertencia, sendo assim presumida a culpa “in 

vigilando”. Dessa forma, tenho que razão assiste ao autor pelo valor 

despendido com os prejuízos ocasionados no sinistro, na importância de 

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme consta do orçamento 

anexo. Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos 

do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar 

e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 1.600,00 

(um mil e seiscentos reais), atualizados com juros de 1% a.m. e correção 

monetária pelo INPC, todos a partir da citação. Outrossim, considerando 

que foi nomeada a advogada dativa, a Dra. Marise Soares Guimarães de 

Souza – OAB/MT 7846, (Id. 5039820), bem como foi lhe ARBITRADO os 

honorários na importância de 2 (duas) URH - Unidade Referencial de 

Honorários, as quais serão suportados pelo Estado, referente aos 

serviços prestados na defesa do Requerente, DETERMINO que a 

secretaria expeça a CERTIDÃO de Honorários Advocatícios para a 

referida advogada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-17.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE WILTON ZAMAR JOSETTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000027-17.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: MILTON RODRIGUES DE 

SOUZA JUNIOR EXECUTADO: JORGE WILTON ZAMAR JOSETTI - ME 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Milton Rodrigues 

de Souza Junior em desfavor de Jorge Wilton Zamar Josetti-ME, 

devidamente qualificados nos autos. Aduz na exordial ser credor do 
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Requerido na importância de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta 

reais), a qual é representada por 01 (um) cheque de nº. 002599, conta 

corrente nº. 000002309-4, agência nº. 4349 Banco Sicoob – Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato 

Grosso/Rondonópolis-MT, de emissão do próprio executado, Id. 17693180, 

o qual devidamente atualizado perfaz o valor de R$ 2.004,59 (dois mil e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), Id. 17693180. Notícia ainda, 

que na tentativa de resgatar o valor do cheque, o mesmo foi devolvido 

pela instituição bancária pelo motivo 21, alega que diante da devolução do 

cheque não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Juntou documentos com a exordial. Por sua vez, foi proferida decisão 

para que a parte executada seja citada com a finalidade de efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias sob pena de haver 

penhora de seus bens (CPC, art. 829), Id. 17923572. Ato continuo, foi 

expedido mandado de citação ao Executado, contudo o mesmo não foi 

localizado no endereço informado na exordial, Id. 22065349. Todavia, 

intimada a parte Exequente, para fornecer o novo endereço, este se 

manifestou pleiteando informando o contato telefônico, bem como a 

expedição de uma nova carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT, 

pois informou que o Executado reside no endereço declinado na inicial, Id. 

22269010. Deferido o pleito, Id. 22302050, foi expedida nova carta 

precatória, onde por sua vez o Executado foi dado como intimado por hora 

certa, conforme consta da certidão do Oficial de Justiça, Id. 29063567. 

Consta dos autos que foi proferida decisão para a parte Exequente se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o entender de 

direito, Id. 29263994. Posteriormente, o Exequente em 20.02.2020 se 

manifestou perante esta secretaria do Juizado Especial, requerendo a 

este juízo a extinção da presente Ação de Execução, em razão de ter feito 

acordo extrajudicial com o devedor, para o recebimento integral do débito. 

Pois muito bem. Considerando a informação prestada pelo Exequente 

referente ao acordo realizado amigavelmente para o recebimento do 

débito, conforme informado pelo próprio Exequente nos autos, Id. 

29481641, resta a este juízo a extinção do feito com resolução do mérito. 

Diante do exposto, e desnecessárias outras considerações, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, "a", do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o 

pagamento do débito posteriormente ao ajuizamento da ação traduz-se em 

reconhecimento da procedência da demanda. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Outrossim, informando que entabulou acordo 

extrajudicial com o Executado, bem como requerendo o arquivamento do 

feito, por conseguinte, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-09.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE PAULA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000325-09.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEONICE DE PAULA RIBAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

28852650, com documentos (Relatório de chamadas originadas, Id. 

28852651), e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 28886183, ambos 

dentro do prazo legal, Id. 28886789. Das preliminares. Da juntada de 

documento sigiloso. Rejeito a preliminar arguida, uma vez ser 

desnecessária a decretação da tramitação do feito em segredo de justiça. 

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Deixo de acolher uma 

vez que será analisada juntamente com o mérito. Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este 

indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do extrato 

de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o 

princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite 

no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento 

do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Leonice de Paula Ribas em 

desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos 

presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em seu 

nome e CPF em 12.05.2016 no valor de R$ 166,58 (cento e sessenta e 

seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato nº. 

2143145298 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato Boa 

Vista serviços, produto consultado SCPC, emitido através de informações 

c o n f i d e n c i a i s ,  m e d i a n t e  o  s i t e 

http://facmat.com.br/credconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_C, datado de 

31.05.2019, Id. 20866623. Notícia na exordial, que ao tentar contrair 

crédito no mercado local foi surpreendida com a negativa de concessão, 

sob a justificativa que estava com o nome restrito no cadastro de 

inadimplentes. Aduz mais, que não possui nenhum débito com a empresa 

Requerida, razão a qual a cobrança e a restrição são indevidas, alega 

ainda que esta restrição está lhe causando incalculável prejuízos, pois 

teve seu crédito bloqueado na praça e a vinculação de seu nome na lista 

de maus pagadores. Afirma ainda, que não recebeu nenhuma notificação 

sobre a restrição lhe imposta, e que diante da arbitrariedade em ter seu 

nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 29.01.2020 – Id. 28591326, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 28852650 a Requerida contesta em preliminar pela juntada de 

documento sigiloso; pela impossibilidade da inversão do ônus da prova e 

pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito. E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

vez que a Requerente contratou os serviços da Requerida, através da 

linha telefônica nº. 66 996273914, ocasionando a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno, e, posteriormente foi cancelada 

devido a inadimplência. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao 

contexto da contestação, e ainda faz a juntada de relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 16611/2019—12 períodos de 

04/10/2013 a 28/04/2016, demonstrando a contratação e utilização dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais, que a parte pagou 

normalmente pelas faturas, porém ficou inadimplente nas faturas dos 

meses de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016 no valor de R$ 166,58 

(cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), do qual a 

autora alega desconhecer e ainda que diante da inadimplência as linhas 

foram definitivamente canceladas. Contesta ainda pela legitimidade da 

cobrança, e mais pela inexistência do dano moral, e pela aplicabilidade da 

súmula 385 do STJ, vez que a autora é devedora contumaz. Assevera 

também em contestação pela litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça, e, ainda faz pedido contraposto para a autora ser 

compelida ao pagamento do débito no valor de R$ 166,58 (cento e 

sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a Requerente impugnou a contestação – Id. 

28886183, impugnando as telas sistêmicas por serem provas produzidas 

de forma unilaterais e mais impugnou o pedido de condenação da parte 

autora as penas de litigância de má-fé, e ainda pela responsabilidade na 

notificação da inscrição negativa, bem como o pedido contraposto. Ainda 

impugnou pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, vez que as 

inscrições preexistentes são objetos de ação judiciais, e ao final pleiteou 

pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito 

bem. Compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 
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referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos o 

Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas ref. 

16611/2019—12 períodos de 04/10/2013 a 28/04/2016, onde por sua vez 

demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. 

Destaco mais, que através dos prints anexos a contestação que a autora 

efetuou o pagamento das faturas dos meses outubro de 2013 a outubro 

de 2015, e, ainda consta que deixou de pagar pelas faturas dos meses 

dezembro/2015 a fevereiro/2016, e assim ficando inadimplente no valor de 

R$ 166,58 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), por 

falta de quitação dos boletos. Ademais a demonstração de que a autora 

efetuou o pagamento de faturas anteriores, como verifica-se dos prints 

das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes, no mais observa-se que a parte não negada a 

contratação apenas diz que desconhece a suposta dívida em seu nome. 

Contudo, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da contratação, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse 

modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela Requerida, 

trazendo aos autos o comprovante de pagamento das faturas 

questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Por outo 

lado, quanto a alegação da litigância de má-fé, não vislumbro ao presente 

caso, as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do NCPC. E, por sua vez 

quanto a alegação da notificação, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia da devedora a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

a credora pela ausência do envio da notificação por este órgão, 

consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição”. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 166,58 (cento 

e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), constante do extrato 

anexo aos autos, do qual será acrescido de juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-96.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000358-96.2019.8.11.0034. REQUERENTE: SIMONE ALVES 

CAVALCANTE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 28870722, com documentos (relatório de chamadas, Id. 

28870727 e faturas, Id. 28870723/2887725), dentro do prazo legal, Id. 

28888897 e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 28904920, no prazo 

legal – Id. 28908752. Das preliminares. Da impossibilidade de inversão do 

ônus da prova. Deixo de acolher uma vez que será analisada juntamente 

com o mérito. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais proposta por Simone Alves Cavalcante em 

desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados. 

Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

09.06.2018, no valor de R$ 188,56 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta 

e seis centavos) – referente ao contrato 0293477838 nos órgãos de 

restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para provar anexa o extrato produto consultado SCPC, emitido por 

informações confidenciais, e encaminhado por meio de aplicativo de 

celular, operadora Vivo, datado de 10.06.2019, Id. 21157494. Aduz na 

exordial que na data de 15.06.2019 tentou realizar uma compra mediante 

crediário, contudo ao informar seu CPF, foi surpreendida com a 

informação da restrição contida em seu nome e com isso foi impedida de 

realizar a compra em virtude da existência de restrição em seu CPF. Alega 

mais que entrou em contato com a Requerida pela central de atendimento, 

no entanto o preposto da empresa lhe informou que nada poderia fazer, 

em razão que em seu sistema constava o débito em nome do consumidor. 

Afirma ainda, que tentou resolver de forma administrativa, no entanto não 

obteve solução e que diante da arbitrariedade não restou alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação em 

29.01.2020, Id. 28591297, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 28870722, a Requerida contesta em 

preliminar pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. E, no mérito 

em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente 

contratou os serviços da Requerida, através da linha telefônica 66 

996491411conta 0293477838, o que ocasionou a emissão de faturas e o 

cadastro no sistema interno, e para provar anexa print de telas sistêmicas 

ao contexto da contestação, bem como faturas e relatório de chamadas, 

demonstrando a utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. 

Contesta mais que a parte pagou normalmente pelas faturas, contudo 

ficou inadimplente, no valor de R$ 243,39 (duzentos e quarenta e três 

reais e trinta e nove centavos). Contesta ainda pela legitimidade da 

cobrança, bem como faz pedido contraposto para a parte ser compelida a 

pagar o valor de R$ 243,39 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e 

nove centavos), e ainda contesta pela litigância de má-fé e ato atentatória 

à dignidade da justiça, e ao final pela improcedência. Posteriormente, a 

autora apresentou sua impugnação (Id. 28904920), onde por sua vez 

impugnou a contestação, pelo fato da Requerida apresentar print de telas 

sistêmicas das quais não podem ser consideradas como meio de prova 

por serem produzidas de forma unilateral e ainda impugna as faturas, bem 

como a ilegitimidade do débito da não contratação unilateral, e mais ao fato 

da parte não trazer nenhum contrato assinado pelas partes e ao final pela 

procedência da ação. Cumpre ressaltar que, compete a autora provar o 

fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observo que 

através dos prints anexos a contestação que a autora realizou pagamento 

referente aos meses de novembro de 2016 a janeiro de 2018 e deixou de 

pagar pelas faturas dos meses de fevereiro a abril de 2018 no valor de R$ 

243,39 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) e ainda 
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trouxe aos autos as faturas e relatório de chamadas originadas/recebidas 

ref. 16614/2019--12 referente aos períodos de 07.11.2016 a 27.06.2018, 

da linha telefônica nº. 66 996491411 Destaco mais que a demonstração de 

que a autora efetuou o pagamento de faturas anteriores, como verifica-se 

do print de tela sistêmica, comprova que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes. Contudo, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Logo, 

tem-se que o valor de R$ 188,56 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos), o qual foi restrito nos órgãos de proteção ao crédito, é 

devido pela autora em face da Requerida. Por conseguinte, competia a 

Requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da referida 

dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, 

inciso I do NCPC. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela 

Requerida, referente a linha telefônica nº. 66 99649-1411. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Quanto alegação de 

litigância de má-fé, não vislumbro ao presente caso as hipóteses dos 

artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não 

acolhimento da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 

188,56 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), 

constante do extrato anexo aos autos, o qual será acrescido de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o 

presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000699-25.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ADRIANA MARQUES 

DAMACENA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

29069076, com documentos (Relatório de chamadas originadas, Id. 

29069078 e faturas, Id. 29069079), dentro do prazo legal – Id. 29081111 e 

por sua vez a Requerente impugnou – Id. 29396161, no prazo legal, Id. 

29421112. Das preliminares. Da necessária designação de audiência de 

instrução e julgamento. Diante da documentação juntada aos autos, deixo 

de acolher. Ausência de procuração válida – irregularidade na 

representação. Rejeito, uma vez que as assinaturas apostas nos autos 

são semelhantes, conforme verifica-se no termo de audiência e nos 

documentos que acompanham a exordial. Da impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. Deixo de acolher uma vez que será analisada 

juntamente com o mérito. Ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda. Rejeito, uma vez que o comprovante de 

endereço esta em nome Luiza Marques de Souza, genitora da autora, 

conforme verifica-se dos documentos anexos, Id. 27209668, logo 

provando o vínculo de parentesco. Da ausência de consulta extraída no 

balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito 

da juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, 

por excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade 

e simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. 

Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, proposta por Adriana Marques 

Damacena em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já 

qualificados nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 21.03.2015 no valor de R$ 240,92 

(duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), referente ao 

contrato nº. 0215141568 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato 

Serasa Experian – Crednet emitido através de informações confidenciais, 

datado de 21.11.2019, Id. 27209668. Notícia na exordial, que desconhece 

o débito e que jamais utilizou dos serviços da operadora Requerida, 

devendo, portanto, tratar-se de um grave erro, afirma ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário. Aduz que procurou a Requerida para resolver, no 

entanto não obteve êxito e que diante da arbitrariedade em ter seu nome e 

CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 05.02.2020 – Id. 28952066, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 29069076 a Requerida contesta em preliminar pela ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito; pela 

necessária realização de audiência de instrução e julgamento; pela 

ausência de juntada de documento indispensável para a propositura da 

ação; pela impossibilidade da inversão do ônus da prova e ausência de 

procuração válida – irregularidade na representação. E, no mérito em 

suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente 

contratou os serviços da Requerida, através da linha telefônica nº. 66 

99686-6519, conta 0215141568 em 16.05.2014 e cancelada em 

25.07.2015, no plano Vivo Smatvivo Controle 500MB, ocasionando a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno. E, para 

provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, e 

ainda faz a juntada do relatório de chamadas originadas/recebidas 

completadas ref. 16869/2019—12 períodos de 01.04.2015 a 24.12.2019 e 

faturas, demonstrando a contratação e utilização dos serviços oferecidos 

pela Requerida, e mais que as faturas foram encaminhadas para o 

endereço informado pela parte autora juntamente com a contratação. 

Contesta mais que a parte pagou normalmente pelas faturas, no entanto 

ficou inadimplente nas faturas dos meses de março a maio de 2015 no 

valor de R$ 165,02 (cento e sessenta e cinco reais e dois centavos), e 

ainda que diante da inadimplência a linha foi definitivamente bloqueada e 

cancelada. Contesta ainda pela legitimidade da cobrança, bem como 

pleiteia pela litigância de má-fé em razão da parte ter alterado a verdade 

dos fatos, e, ainda faz pedido contraposto para a autora ser compelida ao 

pagamento do débito no valor de R$ 165,02 (cento e sessenta e cinco 

reais e dois centavos), e, mais pela aplicação da súmula 385 do STJ, por 

ser a autora devedora contumaz e ao final pela improcedência. Por sua 

vez, a Requerente impugnou a contestação – Id. 29396161, impugnando 

os “prints” de telas sistêmicas e mais impugnou o pedido de condenação 

da parte autora as penas de litigância de má-fé, e no contraposto, e ainda 

pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, e ao final pela procedência da 
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ação. Pois bem, é certo que compete a autora provar o fato constitutivo do 

seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. 

Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte 

Requerida juntou aos autos o Relatório de chamadas originadas/recebidas 

completadas ref. 16869/2019—12 períodos de 01.04.2015 a 24.12.2019, 

bem como faturas, das quais constam o mesmo endereço informado pela 

própria autora em sua exordial, logo demonstram a contratação dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Cumpre mencionar que o endereço 

constante nas faturas, trata-se do mesmo endereço informado pela parte 

autora no preâmbulo da exordial, e, ainda no comprovante de endereço, 

anexado ao Id. 27209668, demonstrando assim que a Requerente possui 

relação contratual com a Requerida, o que afasta os indícios de fraude. 

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência sobre faturas que 

apresentam o mesmo endereço apresentado na inicial. EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO 

RECLAMANTE. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS PELO 

RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do 

artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC)3. Alega a parte autora como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

apresentou telas sistêmicas, nas quais constam, além dos dados pessoais 

da reclamante (nome e CPF), o número da agência e conta corrente, bem 

como também faturas com o número do cartão de crédito, mesmo 

endereço apresentado na inicial, além de histórico de utilização, bem como 

de pagamentos realizados. A parte autora, por sua vez, deixou de 

apresentar impugnação que enfrentasse os apontamentos feitos pela 

reclamada, quedando-se inerte com relação às faturas e histórico de 

pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais 

pátrios em casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em 

decorrência da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes- Impugnação às faturas apresentadas pela ré - 

Matéria não arguida em réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - 

Recurso não conhecido nesta parte. Inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes - Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas 

e faturas) a informar existência de relação jurídica entre as partes. 

Ausência de impugnação específica, não bastasse, acerca de 

documentos apresentados (faturas) - Ausência de comprovação de 

pagamento do débito - Legitimidade das restrições creditícias- Ratificação 

da sentença nos termos do art. 252 do RITJSP- Recurso conhecido em 

parte e, na parte conhecida, improvido. (TJ-SP - APL: 

10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 29/06/2017, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2017)5. Assim, constatada a 

inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de 

exercício regular de direito e não gera dano moral. 6. A sentença, que 

julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (TJ/MT – Recurso Inominado nº. 

1000316-30.2017.8.11.0030, Relator Edson Dias Reis, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24.05.2018, publicado no DJE 05.06.2018) Destaco 

mais, que através dos prints anexos a contestação que a autora efetuou o 

pagamento de algumas faturas referente aos meses de junho de 2014 a 

fevereiro de 2015, e, ainda consta que deixou de pagar pelas faturas dos 

meses março a maio de 2015, e assim ficando inadimplente no valor de R$ 

165,02 (cento e sessenta e cinco reais e dois centavos), por falta de 

quitação dos boletos. Ressalto que a demonstração de que a autora 

efetuou os pagamentos de faturas anteriores, como verifica-se dos prints 

das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes. Sendo assim, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, 

não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal 

modo, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados 

pela Requerida, trazendo aos autos o comprovante de pagamento das 

faturas questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Por outo 

lado, quanto a alegação da litigância de má-fé, não vislumbro ao presente 

caso, as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, e 

por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, para 

condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 240,92 (duzentos e 

quarenta reais e noventa e dois centavos), constante do extrato anexo 

aos autos, do qual será acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000219-18.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: CECILIA MORAES DA SILVA 

EXECUTADO: TIAGO MANCO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de cobrança ajuizada por Cecília Moraes da Silva Oliveira em 

face de Tiago Manco de Oliveira, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes fizeram acordo em 

audiência realizada em 04.10.2017, Id. 10165018, e posteriormente 

homologado por sentença em 19.10.2017, Id. 10293262. Consta dos autos 

que a Exequente se manifestou nos autos requerendo a execução do 

acordo judicial, em razão da parte Executada não ter efetuado o 

pagamento de nenhuma das parcelas acordas, Id. 11117621. Deferido o 

pedido, Id. 11118231 e sendo a parte Executada intimada Id. 12537829, 

para cumprir a r. sentença, esta deixou transcorrer o prazo. Impulsionado 

os autos, Id. 13006994, com finalidade de intimação da parte Exequente, 

para requerer o que for de direito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, esta 

por sua vez se manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com a 

aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante 

expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme certidão, Id. 

13528771 deferido o pleito, Id. 15670316. Expedido o mandado de 

penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar 

bens em nome do Executado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 
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16213832). Por conseguinte, os autos foram impulsionados, e intimada a 

parte Exequente, para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens passíveis de penhora de propriedade do devedor ou 

requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 

16479850. Ato contínuo a Exequente se manifestou, conforme certidão 

lavrada nos autos, Id. 16766035, pleiteando o cumprimento de sentença 

através de tentativa de penhora online, através do CPF n. 014.703.471-05 

do Executado, em razão de não ter obtido êxito na penhora de bens 

através de Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 26669791, restou a 

penhora via sistema Bacenjud negativa (Id. 27471117) por não encontrar 

bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta do Executado. 

Posteriormente, intimada a se manifestar a Exequente, quanto a indicar 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada ou 

requerer o que entender de direito nos autos, esta deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme certificado nos autos, Id. 29593816. Pois muito 

bem, considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o 

que entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade do devedor, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 10293262, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000320-84.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais ajuizada por Maria das Graças Rodrigues Araújo em desfavor do 

Banco Bradesco S.A., já qualificados no presente feito. Em síntese alega 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 06.04.2015, no 

valor de R$ 360,57 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete 

centavos), referente ao contrato 032718711000059FI, nos órgãos de 

restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a parte 

Requerida. Contestação apresentada, Id. 21954798. Impugnação, Id. 

22217329. Por sua vez, a parte Requerida anexou aos autos contrato e 

extratos, Id. 22966255. No Id. 20886085, houve despacho para a parte 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se juntar aos 

autos comprovante idôneo de residência nesta Comarca ou justificar, 

mediante declaração necessária, apresentação daquele em nome de 

terceira pessoa, sob pena de indeferimento da inicial. Posteriormente, 

conforme consta da certidão lavrada pela Secretaria deste Juizado (Id. 

29531085) em 21.02.2020, que, apesar de devidamente intimada a parte 

autora não emendou a inicial, conforme determinação (Id. 20886085), uma 

vez que, dada a oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou aos 

autos comprovante de endereço em seu nome e nem comprovou relação 

com o endereço apresentado nos autos (Id. 20863586). Decido. Nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, tem-se que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Apesar de 

devidamente intimada, a Requerente quedou-se silente, não trazendo aos 

autos qualquer informação e tampouco justificando impossibilidade de 

atendimento dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme 

despacho – Id. 20886085 demonstrando seu desinteresse, corroborando 

para o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, considerando 

que o feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia da 

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

termos do art. 321 c/c 319 e 320 do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-87.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VIEIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA A DOS S DOMICIANO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000098-87.2017.8.11.0034. INTERESSADO: RAQUEL VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CLAUDIA A DOS S DOMICIANO - ME Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 8110341, com documentos, Id. 8110343, dentro do prazo 

legal, Id. 8116570, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 8168472, no 

prazo legal, Id. 8190529. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

indenização por cobrança indevida c.c. reparação por danos morais com 

pedido de antecipação de tutela proposta por Raquel Vieira de Souza em 

desfavor de Cantão – Cláudia A. dos S. Domiciano-ME, devidamente 

qualificados. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 14.09.2015 e disponível em 08.10.2016, no valor de R$ 

401,90 (quatrocentos e um reais e noventa centavos) – referente ao 

contrato 00032804200000000001/1, nos órgãos de restrição ao crédito, 

por suposto débito existente perante a Requerida. E, para provar anexa o 

extrato CDL Jaciara – Declaração Consumidor completa, emitido por meio 

da CDL, datado de 24.10.2016, Id. 6096420. Aduz na exordial que 
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desconhece o débito, bem como o contrato dos quais originaram a 

suposta restrição, e, mais que necessitou contrair crédito em um 

determinado estabelecimento comercial, no entanto ficou impedida em 

razão da restrição da qual foi lhe imposta. Afirma que procurou a 

Requerida, por ter certeza que se tratava de um equívoco, no entanto a 

atendente declarou que o título era devido e que a mesma deveria pagar, 

sem explicar a origem do mesmo. Assevera que diante da arbitrariedade 

não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear 

a inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Liminar deferida, Id. 6110160, com a finalidade 

da Requerida proceder com a exclusão do nome da autora dos cadastros 

de restrição ao crédito SPC e SERASA, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde da presente ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 07.06.2017, Id. 8076276, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Ressalta-se que a Requerida pleiteou 

pela audiência de instrução e julgamento, a qual foi deferida 

posteriormente, conforme consta na decisão, Id. 10884177. Em defesa, Id. 

8110341 a Requerida em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

uma vez que a parte autora possui crediário junto a empresa Requerida 

desde 04.07.2008, além de efetivar diretamente e pessoalmente, também o 

faz/fazia por meio a sua filha Eloiza Raelli V. de Souza, algo comum neste 

município, por meio de autorização. Contesta mais, que tanto a autora 

como sua filha usavam da mesma ficha cadastral, e que na data de 

02.02.2015, a filha da autora realizou compras no crediário no valor total 

de R$ 401,90 (quatrocentos e um reais e noventa centavos), e para 

comprovar anexa os comprovantes. Ainda contesta, que devido a 

inadimplência o nome da autora foi negativado em 14.09.2015, e que no dia 

24.10.2016 a filha da autora esteve junto a empresa solicitando a 

renegociação da dívida, conforme Termo de Confissão de Dívida, e por 

esta razão a Requerida solicitou a exclusão do nome da autora do 

SPC/SERASA, mesmo sem qualquer garantia de recebimento do crédito, e 

ao final pela improcedência. Posteriormente, a autora apresentou sua 

impugnação (Id. 8168472), onde por sua vez impugnou a contestação, 

pelo fato de que não autorizou sua filha a realizar compras em seu 

crediário, bem como que sua filha é de maior e responsável pelos seus 

atos e que diante da confissão de dívida é a responsável. Logo impugna 

que não deve nada em seu nome e tampouco autorizou terceiros a realizar 

compras e ainda impugna o depoimento pessoal da autora, em razão das 

provas contidas nos autos serem suficientes para a procedência, tendo 

em vista ausência de documentos assinados pela autora e ao final pela 

procedência da ação. Realizada audiência de instrução e julgamento em 

25.09.2019, Id. 24333703, foram tomados os depoimentos da autora, Id. 

25229076/25229088, bem como do preposto Rogério, Id. 

25229749/25229752, e das oitivas das testemunhas da parte Requerida, 

sendo Adriane, Id. 25229574/25229756; Claudirene, Id . 

25229759/25229767 e de Rosa, Id. 25229768/25229782. É certo que 

compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observo que a pessoa de nome Eloisa, tinha 

autorização da autora para efetivar compras em sua conta na loja da 

empresa Requerida, conforme verifica-se no Id. 8110343. Ademais, esta 

autorização em realizar compras no crediário da autora, foi confirmado 

pelas testemunhas ouvidas em juízo, na data de 25.09.2019, bem como 

observa-se da confissão de dívida datada de 25.10.2016, onde por sua 

vez Eloisa Raelli V. de Souza, filha da autora, confessa a dívida originária 

realizada em nome da autora. Cumpre destacar que esta confissão de 

dívida foi realizada após a autora retirar o extrato na CDL, e verificar a 

existência da dívida, conforme observa-se do extrato da CDL Jaciara que 

datada de 24.10.2016. Observa-se dos autos, pela oitiva das 

testemunhas, principalmente da testemunha Rosa, que quando há 

existência de autorização para a realização de compras, o procedimento, 

só não será mais feito em caso da cliente desautorizar mediante 

declaração por escrito, porém inexiste esta declaração nos autos em que 

a autora desautoriza a Sra. Eloisa a realizar compras em seu crediário, 

pois no print anexo aos autos consta tão somente a autorização, 

conforme Id. 8110343. Destaco mais, que diante da demonstração de que 

a Sra. Eloisa, tinha a autorização para realizar compras no crediário da loja 

em nome da autora, bem como após a confissão de dívida, comprova que 

houve a existência de relação jurídica entre as partes. Logo, tem-se que o 

valor de R$ 401,90 (quatrocentos e um reais e noventa centavos), o qual 

foi restrito nos órgãos de proteção ao crédito, é devido pela Requerente 

em face da Requerida. Por conseguinte, competia a Requerente trazer aos 

autos o comprovante de pagamento da referida dívida, bem como 

demonstrar que a dívida pertencia a sua filha Eloisa e mais que nunca 

havia dado autorização a sua filha para realizar compras no crediário em 

seu nome, assim para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Sendo assim, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação e pelas oitivas 

das testemunhas. Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilidade da 

fornecedora sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

autora sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

utilizou dos serviços cobrados pela Requerida, bem como nunca ter 

passado autorização a sua filha Eloisa para realizar compras em seu 

crediário/conta na loja da Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Por consequência revogo a 

liminar retro concedida. Expeça-se o necessário. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-08.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000532-08.2019.8.11.0034. INTERESSADO: IRENILDA MARIA DE JESUS 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 28877255, com documentos (contrato, Id. 28877256; 

Faturas – Id. 28877258 e Relatórios de chamadas, Id. 28877260), dentro 

do prazo legal, Id. 28888906, no entanto não houve impugnação, conforme 

certidão de decurso de prazo, Id. 29444771. Das preliminares. Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Deixo de acolher uma vez 

que será analisada juntamente com o mérito. Da impugnação ao valor da 

causa e a consequente incompetência absoluta deste juizado especial 

cível. Rejeito uma vez que a parte autora atribuiu o valor da causa em R$ 
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39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), correspondentes 

a 40 (quarenta salários mínimos), a época do ajuizamento da presente 

ação. Da ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos do 

comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por dano 

moral, com outorga de tutela antecipada, proposta por Irenilda Maria de 

Jesus Oliveira em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já 

qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 13.05.2017 no valor de R$ 132,76 (cento 

e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), referente ao contrato nº. 

0244923272 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato CDL 

Jaciara e SPC Brasil, emitido através da CDL Jaciara, datado de 

15.07.2019, Id. 24182869. Notícia na exordial, que durante alguns meses, 

vem recebendo constantes avisos de cobranças pela Requerida, sob 

suposto débito referente ao contrato nº. 0244923272, e que ao dirigir-se a 

um comercio local para adquirir um bem móvel, teve seu crédito negado, e 

ficou surpresa ao receber a informação da CDL Jaciara de estar com 

nome restrito. Aduz que desconhece o débito e que jamais utilizou dos 

serviços da operadora Requerida, e nunca tivera contrato de linha 

telefônica pós paga e sim pré-paga, e assim não é devedora da Requerida 

de nenhuma importância. Assevera que diante da arbitrariedade em ter 

seu nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. Liminar 

indeferida, Id. 24491950. Realizada audiência de conciliação em 

29.01.2020 – Id. 28591340, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 28877255 a Requerida contesta em 

preliminar pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito; pela impugnação ao valor da causa e a consequente 

incompetência absoluta deste juizado especial cível e pela impossibilidade 

da inversão do ônus da prova. E, no mérito em suma contesta pelo 

exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou os serviços 

da Requerida, através da habilitação da linha telefônica nº. 99952-1680, 

contrato 0244923272 em 20.04.2015, a qual ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno. E, para provar anexa 

print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, e ainda faz a juntada 

do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, dos quais estão devidamente assinados e 

datados de 20.04.2015, bem como cópia da cédula de identidade e CPF da 

autora, demonstrando a contratação e utilização dos serviços oferecidos 

pela Requerida. Contesta mais que a parte pagou normalmente pelas 

faturas dos meses de maio de 2015 a novembro de 2016, no entanto ficou 

inadimplente nos meses de dezembro/2016; janeiro; fevereiro e maio de 

2017 no valor de R$ 182,75 (cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco 

centavos), e razão da inadimplência a autora teve a sua linha cancelada 

definitivamente. Contesta ainda pela regularidade da cobrança, bem como 

pleiteia pela litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, em 

razão da parte ter alterado a verdade dos fatos, e, ainda faz pedido 

contraposto para a autora ser compelida ao pagamento do débito no valor 

de R$ 182,75 (cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), e 

ao final pela improcedência. Todavia, a parte autora não impugnou a 

contestação, conforme consta certificado o decurso de prazo, Id. 

29444771. Saliento que compete a autora provar o fato constitutivo do seu 

direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em 

análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou 

aos autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato 

de Permanência por Benefício, devidamente assinados e datados de 

20.04.2015, bem como cópia da cédula de identidade e CPF, Id. 28877256, 

e ainda, faturas, Id. 28877258 e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 16604/2019—12, referente ao 

período de 20.04.2015 a 26.04.2017 da linha telefônica nº. 99952-1680, 

onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Destaco que desses documentos ora anexados com a 

contestação, percebe-se a semelhanças das assinaturas com os 

documentos juntados com a exordial, assim afastando quaisquer 

irregularidades na contratação, sendo assim desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica. Ademais, observo que através dos prints anexos 

a contestação que a autor efetuou o pagamento de algumas faturas 

referente aos meses de maio de 2015 a novembro de 2016, e, ainda 

consta que deixou de pagar pelas faturas dos meses de dezembro/2016; 

janeiro; fevereiro e maio de 2017, e assim ficando inadimplente no valor de 

R$ 182,75 (cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). 

Ressalto que a demonstração de que a autora efetuou os pagamentos de 

faturas anteriores, como verifica-se dos prints das telas sistêmicas, 

comprovam que houve a existência de relação jurídica entre as partes, 

bem como do contrato firmado entre as partes. Todavia, não consta dos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo assim, não 

há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Por conseguinte, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou e nem mesmo contratou os serviços cobrados 

e oferecidos pela Requerida. Deste modo, não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por dano 

moral, com outorga de tutela antecipada. Logo, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Diante disso, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação supra, pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) , a serem revertidos em favor 

da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 

132,76 (cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), do qual foi 

restrito conforme consta do extrato, Id. 24182869, e ainda este valor será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 

submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000212-89.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON BATISTA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000212-89.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: CECILIA MORAES DA SILVA 

EXECUTADO: EDILSON BATISTA DO CARMO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de cobrança ajuizada por Cecília Moraes da Silva Oliveira em 

face de Edilson Batista do Carmo, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 24.07.2017 (Id. 14237334), onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar a Exequente a quantia de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais de 1%(um 

por cento) ao mês a partir da citação, bem como de correção monetária 

devida a partir da data do vencimento da obrigação. Intimada da r. 

sentença as partes não interpuseram recurso (Id. 14547911 e 15401775), 

vindo a r. sentença a transitar em julgado em 01.10.2018, Id. 15658388. 

Por sua vez, a parte Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 

16131477, contudo deixou transcorrer o prazo, Id. 13435579. 

Impulsionado os autos para a Exequente se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento 

do feito, Id. 16529341. Por conseguinte, a Exequente se manifestou 

requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora, conforme certidão, Id. 16766718, deferido o pleito, 

Id. 17917893. Foram expedidos mandados com a finalidade de penhora, 

avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em 

nome do Executado, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 24466692). 

Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 24899336 para se 

“manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 24591724 Ato contínuo a 

Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

24974822, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF n. 824.694.581-53 do Executado, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 27212369, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa, por insuficiência de saldo (Id. 27474521) por não 

encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta do 

Executado, posteriormente, intimada a se manifestar a Exequente (Id. 

28818023), quanto a penhora negativa, esta deixou transcorrer o prazo in 

albis, Id. 29593793. Pois muito bem, considerando que a Exequente não se 

manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso indicar 

outros bens passíveis de penhora de propriedade do devedor, de modo a 

viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 14237334, 

permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No 

mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, 

da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000418-69.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA 

BATISTA REQUERIDO: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de reclamação 

c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de liminar proposta por 

Maria Aparecida Pereira Batista em desfavor de A. de Souza Dias & Dias 

Ltda.-ME (Ótica Popular) e Banco do Brasil S.A., devidamente qualificados. 

Notícia na exordial que realizou compra comercial com a Requerida Ótica 

Popular, adquirindo 01 (um) óculos de grau pela quantia de R$ 825,00 

(oitocentos e vinte e cinco reais), com uma entrada de R$ 165,00 (cento e 

sessenta e cinco reais) e mais 04 (quatro) parcelas de R$ 165,00 (cento e 

sessenta e cinco reais), através dos boletos com vencimentos em 

15.05.2019; 15.06.2019; 15.07.2019 e 15.08.2019, afirma que tem mantido 

os pagamentos em dias, restando a pagar apenas o boleto com 

vencimento em 15.08.2019. Sucede que na data de 25.07.2019, foi 

surpreendida com o seu nome protestado em razão do boleto bancário nº. 

604432217134, com vencimento em 15.05.2019, devidamente pago em 

13.05.2019, mediante protocolo cartorário nº. 21358, tendo como 

apresentante o Banco do Brasil e o cedente/credor A. de Souza Dias & 

Dias Ltda.-ME. Aduz que diante da arbitrariedade em ter seu nome 

protestado por dívida paga, não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Juntou documentos com a exordial. Liminar deferida, 

Id. 25867398, com a finalidade de baixar/suspender o protesto em nome 

da autora. Consta dos autos o cumprimento da liminar, Id. 

29852737/29852738. Defesa apresentada pelo Requerido Banco do 

Brasil/S.A., Id. 28179726, onde em preliminar contesta ilegitimidade passiva 

– carência da ação para figurar no polo passivo da demanda, e no mérito 

contesta que não possui qualquer relação jurídica com a parte autora, 

agindo apenas por simples mandato em favor do sacador do título em 

discussão, do qual é também o credor do débito, qual seja a Requerida A. 

de Souza Dias & Dias Ltda.-ME, e ao final pela improcedência da ação. 

Realizada audiência em 22.01.2020 – Id. 28511854, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Ato continuo, consta dos autos no Id. 

28593326 que a parte autora e a Requerida A. de Souza Dias & Dias Ltda.

-ME, entabularam acordo amigável, bem como pleitearam a sua 

homologação nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” do NCPC e 924, 

inciso II do NCPC. Pois muito bem. Compulsando os autos, vislumbra-se 

que a parte autora e a Requerida A. de Souza Dias & Dias Ltda.-ME, 

plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta do Termo de 

Acordo, anexo aos autos - Id. 28593326. Ademais, considerando que o 

credor e favorecido é a Requerida A. de Souza Dias & Dias Ltda.-ME. e a 

parte Requerida Banco do Brasil S.A., somente age por simples mandato 

do sacador, considero a realização de acordo firmado entre o sacador A. 

de Souza Dias & Dias Ltda.-ME e a parte autora, e por se tratar de matéria 

que versa sobre direito disponível e renunciável, tenho por bem 

HOMOLOGAR por sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado 

entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos. E, por 

conseguinte, JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000678-49.2019.8.11.0034. REQUERENTE: DURCILENE BERNARDO DE 

AGUIAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 29155174, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 

29419591. Das preliminares. Da inépcia da inicial – documento unilateral. A 

parte Requerida pleiteia em preliminar pela juntada do SPC público, onde 

consta todas as restrições em nome da autora. Pois muito bem, quanto a 

este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Da conexão. Rejeito, uma vez que em consulta 

ao sistema PJe mediante a Ação nº. 1000679-34.2019.8.11.0034, 

observa-se que o contrato e o valor discutidos naquela ação, são 

diferentes dos discutidos na presente demanda. Da ausência da condição 

da ação - da falta do interesse de agir. Em preliminar a Requerida arguiu 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. 

Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se 

de Ação de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, 

proposta por Durcilene Bernardo de Aguiar em desfavor do Banco 

Bradesco S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Em síntese 

alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 20.11.2019 

no valor de R$ 81,76 (oitenta e um reais e setenta e seis centavos), 

referente ao contrato nº. 387986701000015FI nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato SCPC produto consultado, emitido através de 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s  p o r  m e i o  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT_ACC_3/Default_EMPRESA.as

px, datado de 22.11.2019, Id. 26753774. Notícia na exordial, que ao tentar 

realizar uma compra no crediário foi surpreendida de que seu nome 

estava negativado, constrangida foi checar a informação sobre a aludida 

pendência, vez que não conhece o débito, e nem tampouco foi notificada 

sobre a restrição lhe imposta. Aduz que procurou a Requerida para 

solucionar o problema, no entanto a atendente disse que o débito era 

devido e que deveria ser pago, sem prestar qualquer esclarecimento, logo 

não obteve êxito. Assevera que diante da arbitrariedade em ter seu nome 

e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Com a exordial trouxe os documentos dos 

quais estão acostados aos autos. Realizada audiência de conciliação em 

05.02.2020 – Id. 28949209, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id29155174 a Requerida contesta em 

preliminar pela inépcia da inicial – documento unilateral; pela conexão da 

presente ação com demanda nº. 1000679-34.2019.8.11.0034 e pela 

ausência da condição da ação - da falta do interesse de agir. E, no mérito 

em suma contesta pela incidência da súmula 385 do STJ, ao fato que a 

autora tem outras restrições em seu nome, sendo devedora contumaz, e 

mais pela ausência de dano moral, vez que não demonstrou qual o dano 

moral sofrido perante terceiras pessoas, e ao final pela improcedência. 

Por sua vez, a Requerente impugnou (Id. 29419591), na totalidade a 

contestação ao fato que não trouxe aos autos documentos idôneos para 

comprovar a exigibilidade do débito, impugnou mais pela não incidência da 

súmula 385 do STJ, uma vez que as restrições preexistentes estão sendo 

discutida judicialmente e ainda pela não litigância de má-fé e ao final pelo 

julgamento antecipado da lide pela procedência da ação. Pois muito bem, é 

certo que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 

373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, em análise aos 

autos, observo que a parte Requerida, não apresentou nenhum 

documento que comprove a relação jurídica existente entre as partes tais 

como contrato devidamente assinado, logo deixou de provar os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do referido direito, artigo 373, inciso 

II do NCPC. Ao contrário da parte autora que anexou aos autos o extrato 

demonstrando que o seu nome e CPF foram inseridos nos órgãos de 

proteção ao crédito, assim provando os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, infere-se que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome da Requerente nas entidades de proteção ao crédito 

é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto 

probatório constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF 

da Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 81,76 (oitenta e um 

reais e setenta e seis centavos), referente ao contrato nº. 

387986701000015FI, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Quanto aplicabilidade da indenização por danos morais, observa-se do 

extrato, Id. 26753774, a existência de outras restrições preexistentes, 

quanto aos seguintes credores Telefônica Brasil S.A. (03.03.2019 e 

24.04.2019) e Banco Bradesco S.A. (23.11.2019). Porém, a parte 

Requerente em impugnação apenas informa que as demais restrições são 

objetos de demandas judiciais, no entanto não informa o número das 

ações. Dessa forma, em pesquisa ao sistema PJe, através do CPF 

387.986.701-15 da autora, observo o ajuizamento de ações relativas as 

restrições preexistentes, sendo em desfavor da credora Telefônica Brasil 

S.A. (Vivo S.A), Ações nºs. 1000680-19.2019.8.11.0034 e 

1000681-04.2019.8.11.0034 e  Banco Bradesco S.A.  nº . 

1000679-34.2019.8.11.0034, todas em trâmite neste Juizado Especial, 

onde por sua vez, as referidas ações encontram-se conclusas para 

julgamento. Sendo assim, conclui-se, que a restrição comercial imposta 

pela Requerida, não trouxe nenhum prejuízo, pois possui outras restrições 

preexistentes em seu nome e CPF. Diante disto, não há o que se falar em 

danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento” E, por sua vez quanto a alegação 

da notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia da devedora a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por outro lado, 

quanto ao pleito da condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

não vislumbro ao caso as hipóteses contidas nos termos do artigo 80 e 

seguintes do NCPC. Posto isso, desnecessários outras considerações, e 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento 

das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da 

exordial, apenas para DECLARAR inexistente o débito discutido neste 

feito, qual seja no valor de R$ 81,76 (oitenta e um reais e setenta e seis 

centavos), referente ao contrato nº. 387986701000015FI. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se 

refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

diária. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 
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Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-19.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000680-19.2019.8.11.0034. REQUERENTE: DURCILENE BERNARDO DE 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

29152455 com documentos (contrato, Id. 29152456/29152462; Faturas – 

Id. 29152463/291552466 e Relatórios de chamadas, Id. 29152454), dentro 

do prazo legal, Id. 29193081, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 

29421597. Das preliminares. Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Deixo de acolher uma vez que será analisada juntamente com o 

mérito. Da ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos 

do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, proposta por 

Durcilene Bernardo de Aguiar em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil 

S.A.), já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF em 24.04.2019 no valor de R$ 

282,01 (duzentos e oitenta e dois reais e um centavos), referente ao 

contrato nº. 0246843782 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato 

SCPC produto consultado, emitido através de informações confidenciais 

p o r  m e i o  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT_ACC_3/Default_EMPRESA.as

px, datado de 22.11.2019, Id. 26754719. Notícia na exordial, que tentar 

realizar uma compra no crediário foi surpreendida de que seu nome 

estava negativado, constrangida foi checar a informação sobre a aludida 

pendencia, vez que não conhece o débito, e nem tampouco foi notificada 

sobre a restrição lhe imposta. Aduz que procurou a Requerida para 

solucionar o problema, no entanto a atendente disse que o débito era 

devido e que deveria ser pago, sem prestar qualquer esclarecimento, logo 

não obteve êxito. Assevera que diante da arbitrariedade em ter seu nome 

e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 05.02.2020 – Id. 28952041, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 29152455 a Requerida contesta em preliminar pela ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito e pela 

impossibilidade da inversão do ônus da prova. E, no mérito em suma 

contesta pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou 

os serviços da Requerida, através da habilitação da linha telefônica nº. 66 

99905-9733, a qual ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao 

contexto da contestação, e ainda faz a juntada do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, 

dos quais estão devidamente assinados e datados de 09.06.2017; 

12.12.2015; 12.05.2015; 07.08.2018 e 28.05.2018, bem como cópia da 

cédula de identidade e CPF da autora, demonstrando a contratação e 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte pagou normalmente pelas faturas dos meses de maio de 2015 a 

dezembro de 2018, no entanto ficou inadimplente nos meses de novembro 

de 2018 a fevereiro de 2019 no valor de R$ 282,01 (duzentos e oitenta e 

dois reais e um centavo), e em razão da inadimplência a autora teve a sua 

linha cancelada definitivamente. Contesta ainda pela regularidade da 

cobrança, e mais pela inexistência de danos morais, bem como pleiteia 

pela litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, em razão 

da parte ter alterado a verdade dos fatos, e, ainda faz pedido contraposto 

para a autora ser compelida ao pagamento do débito no valor de R$ 

282,01 (duzentos e oitenta e dois reais e um centavo), e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a autora impugnou a contestação, Id. 

29421597, ao fato que a Requerida não trouxe um único documento 

idôneo apto a comprovar a exigibilidade do débito, impugnou mais as telas 

sistêmicas por não serem meios de prova, e ainda impugnou a não 

litigância de má-fé e mais pela a realização de perícia da mídia de áudio e 

‘documentos’ ou a extinção do feito pela necessidade de produção de 

provas e ao final pela procedência da ação. Pois muito bem. É certo que 

compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos 

os Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de 

Permanência por Benefício, devidamente assinados e datados de 

09.06.2017; 12.12.2015; 12.05.2015; 07.08.2018 e 28.05.2018, bem como 

cópia da cédula de identidade e CPF, Id. 29152456/29152462. E, ainda, 

faturas, Id. 29152463/291552466 e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 16587/2019—12, referente ao 

período de 12.05.2015 a 29.03.2019 da linha telefônica nº. 66 99905-9733, 

onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Destaco que desses documentos ora anexados com a 

contestação, percebe-se a semelhanças das assinaturas com os 

documentos juntados com a exordial, assim afastando quaisquer 

irregularidades na contratação, sendo assim desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica. Cumpre mencionar ainda, que o endereço 

constante nas faturas, trata-se do endereço informado pela parte autora 

no preâmbulo da exordial, e, ainda no comprovante de endereço e da 

declaração de residência, anexados ao Id. 26754719, demonstrando 

assim que a Requerente possui relação contratual com a Requerida, o que 

afasta os indícios de fraude. Neste sentido, é o entendimento da 

jurisprudência sobre faturas que apresentam o mesmo endereço 

apresentado na inicial. EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do 

CPC)3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017)5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(TJ/MT – Recurso Inominado nº. 1000316-30.2017.8.11.0030, Relator 

Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 24.05.2018, publicado 

no DJE 05.06.2018) Ademais, observo que através dos prints anexos a 

contestação que a autora efetuou o pagamento de algumas faturas 

referente aos meses de maio de 2015 a dezembro de 2018, e, ainda 

consta que deixou de pagar pelas faturas dos meses de novembro de 

2018 a fevereiro de 2019, e assim ficando inadimplente no valor de R$ 

282,01 (duzentos e oitenta e dois reais e um centavo). Ressalto que a 

demonstração de que a autora efetuou os pagamentos de faturas 

anteriores, como verifica-se dos prints das telas sistêmicas, comprovam 

que houve a existência de relação jurídica entre as partes, bem como 

diante dos diversos contratos firmados entre as partes nas datas de 

09.06.2017; 12.12.2015; 12.05.2015; 07.08.2018 e 28.05.2018, dos quais 

vieram acompanhados da cédula de identidade e CPF da autora. Todavia, 

não consta dos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis 

da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo 

assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Por conseguinte, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou e nem mesmo contratou os serviços cobrados 

e oferecidos pela Requerida. Portanto, não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais. Logo, restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por tudo mais 

que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação supra, pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente R% 500,00 (quinhentos reais) a serem revertidos em favor da 

Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 282,01 

(duzentos e oitenta e dois reais e um centavo), o qual será acrescido de 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir 

da inadimplência. Após o trânsito em julgado, a Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000679-34.2019.8.11.0034
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DURCILENE BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000679-34.2019.8.11.0034. REQUERENTE: DURCILENE BERNARDO DE 

AGUIAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 29168431, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 

29419620. Das preliminares. Da conexão. Rejeito, uma vez que em 

consulta ao sistema PJe mediante a Ação nº. 1000678-49.2019.8.11.0034, 

observa-se que o contrato e o valor discutidos naquela ação, são 

diferentes dos discutidos na presente demanda. Da ausência de condição 

da ação - da falta do interesse de agir. Em preliminar a Requerida arguiu 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. 

De inépcia da inicial – documento unilateral. A parte Requerida pleiteia em 

preliminar pela juntada do SPC público, onde consta todas as restrições 

em nome da autora. Pois muito bem, quanto a este indefiro o pleito da 

juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de 

Ação de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, 

proposta por Durcilene Bernardo de Aguiar em desfavor do Banco 

Bradesco S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Em síntese 

alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 23.10.2019 

no valor de R$ 281,07 (duzentos e oitenta e um reais e sete centavos), 

referente ao contrato nº. 387986701000015EC nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato SCPC produto consultado, emitido através de 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s  p o r  m e i o  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT_ACC_3/Default_EMPRESA.as

px, datado de 22.11.2019, Id. 26754695. Notícia na exordial, que ao tentar 

realizar uma compra no crediário foi surpreendida de que seu nome 
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estava negativado, constrangida foi checar a informação sobre a aludida 

pendência, vez que não conhece o débito, e nem tampouco foi notificada 

sobre a restrição lhe imposta. Alega que procurou a Requerida para 

solucionar o problema, no entanto a atendente disse que o débito era 

devido e que deveria ser pago, sem prestar qualquer esclarecimento, logo 

não obteve êxito. Aduz que diante da arbitrariedade em ter seu nome e 

CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 05.02.2020 – Id. 28949234, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 29168431 a Requerida contesta em preliminar pela conexão da 

presente ação com demanda nº. 1000678-49.2019.8.11.0034; pela 

ausência da condição da ação - da falta do interesse de agir e pela 

inépcia da inicial – documento unilateral. E, no mérito em suma contesta 

pela ausência da pretensão resistida e pela improcedência de indenização 

em danos morais e ainda pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ, ao fato 

que a autora tem outras restrições em seu nome, sendo devedora 

contumaz, e, mais pela ausência de dano moral, vez que não demonstrou 

qual o dano moral sofrido perante terceiras pessoas, e ao final pela 

improcedência. Lado outro, a Requerente impugnou a contestação (Id. 

29419620), ao fato que a Requerida não trouxe aos autos um único 

documento idôneo para comprovar a legitimidade do débito, e ainda pela 

não ocorrência da litigância de má-fé e ao final pelo julgamento antecipado 

da lide pela procedência da ação. Vale salientar que compete a autora 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Desse modo, em análise aos autos, observo que a parte 

Requerida, não apresentou nenhum documento que comprove a 

legitimidade da relação jurídica existente entre as partes tais como 

contrato devidamente assinado, logo deixou de provar os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do referido direito, artigo 373, inciso 

II do NCPC. Ao contrário da parte autora que anexou aos autos o extrato 

demonstrando que seu nome e CPF foram inseridos nos órgãos de 

proteção ao crédito, assim provando os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, infere-se que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome da Requerente nas entidades de proteção ao crédito 

é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto 

probatório constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF 

da Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 281,07 (duzentos e 

oitenta e um reais e sete centavos), referente ao contrato nº. 

387986701000015EC, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Por outro lado, quanto aplicabilidade da indenização por danos morais, 

observa-se do extrato, Id. 26754695, a existência de outras restrições 

preexistentes, quanto aos seguintes credores Telefônica Brasil S.A. 

(03.03.2019 e 24.04.2019) e Banco Bradesco S.A. (20.11.2019), no 

entanto a autora não informa do ajuizamento de ação em relação as 

restrições preexistentes. Sendo assim, em pesquisa ao sistema PJe, 

através do CPF 387.986.701-15 da autora, observo o ajuizamento de 

ações relativas as restrições preexistentes, sendo em desfavor da 

credora Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A), Ações nºs. 

1000680-19.2019.8.11.0034 e 1000681-04.2019.8.11.0034 e Banco 

Bradesco S.A. nº. 1000678-49.2019.8.11.0034, todas em trâmite neste 

Juizado Especial, onde por sua vez, as referidas ações encontram-se 

conclusas para julgamento. Dessa maneira, conclui-se, que a restrição 

comercial imposta pela Requerida, não trouxe nenhum prejuízo, pois 

possui outras restrições preexistentes em seu nome e CPF. Diante disto, 

não há o que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 

385 do STJ, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” E, 

por sua vez quanto a alegação da notificação, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia da devedora a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Posto isso, desnecessários outras considerações, e nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da 

exordial, apenas para DECLARAR inexistente o débito discutido neste 

feito, qual seja no valor de R$ 281,07 (duzentos e oitenta e um reais e sete 

centavos), referente ao contrato nº. 387986701000015EC. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se 

refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

diária. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000681-04.2019.8.11.0034. REQUERENTE: DURCILENE BERNARDO DE 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

29115256 com documentos (contrato, Id. 29115257; Faturas – Id. 

29115258 e Relatórios de chamadas, Id. 29115259), dentro do prazo legal, 

Id. 29135324, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 29441093 Das 

preliminares. De ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos 

do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Da assinatura e 

perícia grafotécnica. A autora suscita preliminar de incompetência em 

razão da necessidade de perícia, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, proposta por 

Durcilene Bernardo de Aguiar em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil 

S.A.), já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF em 03.03.2019 no valor de R$ 

274,09 (duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), referente ao 

contrato nº. 0266378713 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato 

SCPC produto consultado, emitido através de informações confidenciais 

p o r  m e i o  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT_ACC_3/Default_EMPRESA.as

px, datado de 22.11.2019, Id. 26754734. Notícia na exordial, que ao tentar 

realizar uma compra no crediário foi surpreendida de que seu nome 

estava negativado, constrangida foi checar a informação sobre a aludida 
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pendência, vez que não conhece o débito, e nem tampouco foi notificada 

sobre a restrição lhe imposta. Aduz que procurou a Requerida para 

solucionar o problema, no entanto a atendente disse que o débito era 

devido e que deveria ser pago, sem prestar qualquer esclarecimento, logo 

não obteve êxito. Assevera que diante da arbitrariedade em ter seu nome 

e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 05.02.2020 – Id. 28952051, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 29115256 a Requerida contesta em preliminar pela ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. E, no 

mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da habilitação da 

linha telefônica nº. 66 9991-2992 do sistema pré-pago para o pacote de 

serviços Smartvivo Controle Plus 500MB, o qual ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno. E, para provar anexa 

print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, e ainda faz a juntada 

do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, do qual está devidamente assinado e datado 

de 12.12.2015, bem como cópia da cédula de identidade e CPF da autora, 

demonstrando a contratação e utilização dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Contesta mais que a parte pagou normalmente pelas faturas 

dos meses de dezembro de 2015 a julho de 2018, no entanto ficou 

inadimplente nos meses de agosto; setembro, outubro e novembro de 

2018 no valor de R$ 286,09 (duzentos e oitenta e seis reais e nove 

centavos), e em razão da inadimplência a autora teve a sua linha 

cancelada definitivamente em 28.12.2018, e mais que todas as faturas 

foram entregues no endereço informado pela autora no momento da 

contratação, do qual é foi o indicado no preâmbulo da petição inicial pela 

própria autora. Contesta ainda pela regularidade da cobrança, e mais pela 

inexistência de danos morais, bem como pleiteia pela litigância de má-fé e 

ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da parte ter alterado a 

verdade dos fatos, e, ainda faz pedido contraposto para a autora ser 

compelida ao pagamento do débito no valor de R$ 286,09 (duzentos e 

oitenta e seis reais e nove centavos), e ao final pela improcedência. Por 

sua vez, a autora impugnou a contestação, Id. 29423522, e em sede de 

preliminar pela necessidade de produção prova pericial, e ainda das 

faturas acostados na defesa não possuírem validade jurídica como meio 

de prova, e mais pela pretensão resistida. Impugna mais, ao fato que a 

Requerida não trouxe um único documento idôneo apto a comprovar a 

exigibilidade do débito, impugnou mais as telas sistêmicas por não serem 

meios de prova, e ainda impugnou a não litigância de má-fé e mais pela 

realização de perícia da mídia de áudio e ‘documentos’ ou a extinção do 

feito pela necessidade de produção de provas periciais e ao final pela 

procedência da ação. Compete a autora provar o fato constitutivo do seu 

direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, 

em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida 

juntou aos autos os Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e 

Contratos de Permanência por Benefício, devidamente assinado e datado 

de 12.12.2015 bem como cópia da cédula de identidade e CPF, Id. 

29115257. E, ainda, faturas, Id. 29115258 e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 16584/2019—12, referente ao 

período de 12.12.2015 a 28.12.2018 da linha telefônica nº. 66 99991-2992, 

onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Destaco que desses documentos ora anexados com a 

contestação, percebe-se a semelhanças das assinaturas com os 

documentos juntados com a exordial, assim afastando quaisquer 

irregularidades na contratação, sendo assim desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica. Cumpre mencionar ainda, que o endereço 

constante nas faturas, trata-se do endereço informado pela parte autora 

no preâmbulo da exordial, e, ainda no comprovante de endereço e da 

declaração de residência, anexados ao Id. 26754734 e 26754735 

demonstrando assim que a Requerente possui relação contratual com a 

Requerida, o que afasta os indícios de fraude na contratação dos 

serviços. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência sobre faturas 

que apresentam o mesmo endereço apresentado na inicial. EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO 

RECLAMANTE. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS PELO 

RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do 

artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC)3. Alega a parte autora como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

apresentou telas sistêmicas, nas quais constam, além dos dados pessoais 

da reclamante (nome e CPF), o número da agência e conta corrente, bem 

como também faturas com o número do cartão de crédito, mesmo 

endereço apresentado na inicial, além de histórico de utilização, bem como 

de pagamentos realizados. A parte autora, por sua vez, deixou de 

apresentar impugnação que enfrentasse os apontamentos feitos pela 

reclamada, quedando-se inerte com relação às faturas e histórico de 

pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais 

pátrios em casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em 

decorrência da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes- Impugnação às faturas apresentadas pela ré - 

Matéria não arguida em réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - 

Recurso não conhecido nesta parte. Inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes - Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas 

e faturas) a informar existência de relação jurídica entre as partes. 

Ausência de impugnação específica, não bastasse, acerca de 

documentos apresentados (faturas) - Ausência de comprovação de 

pagamento do débito - Legitimidade das restrições creditícias- Ratificação 

da sentença nos termos do art. 252 do RITJSP- Recurso conhecido em 

parte e, na parte conhecida, improvido. (TJ-SP - APL: 

10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 29/06/2017, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2017)5. Assim, constatada a 

inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de 

exercício regular de direito e não gera dano moral. 6. A sentença, que 

julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (TJ/MT – Recurso Inominado nº. 

1000316-30.2017.8.11.0030, Relator Edson Dias Reis, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24.05.2018, publicado no DJE 05.06.2018) Ademais, 

observo que através dos prints anexos a contestação que a autora 

efetuou o pagamento de algumas faturas referente aos meses de 

dezembro de 2015 a julho de 2018, e, ainda consta que deixou de pagar 

pelas faturas dos meses de agosto; setembro, outubro e novembro de 

2018, e assim ficando inadimplente no valor de R$ 286,09 (duzentos e 

oitenta e seis reais e nove centavos). Saliento que a demonstração de que 

a autora efetuou os pagamentos de faturas anteriores, como verifica-se 

dos prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de 

relação jurídica entre as partes, bem como diante do contrato firmado 

entre as partes na data de 12.12.2015, do qual veio acompanhado da 

cédula de identidade e CPF da autora. Entretanto, não consta dos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo assim, não 

há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Por conseguinte, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou e nem mesmo contratou os serviços cobrados 
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e oferecidos pela Requerida. Por conseguinte, não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção 

de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No 

caso, a Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

Ação de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais. Logo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação 

supra, pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem revertidos em favor da 

Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento da quantia de 

R$ 274,09 (duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), valor este 

restrito no cadastro de inadimplentes, Id. 26754734, do qual será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 

submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000701-92.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ADRIANA MARQUES 

DAMACENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 28963411, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 

29453228. Das preliminares. Da inépcia da inicial – documento unilateral. A 

parte Requerida pleiteia em preliminar pela juntada do comprovante original 

– papelete de cor amarela, onde consta todas as restrições em nome da 

autora. Pois muito bem, quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos 

do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Da falta do 

interesse de agir e da ausência da pretensão resistida. Em preliminar a 

Requerida arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia 

provocação administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, 

tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa 

para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário 

para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida 

preliminar. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, proposta por 

Adriana Marques Damacena em desfavor do Banco Bradesco S.A., 

ambos já qualificados nos presentes autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF em 26.03.2015 no valor de R$ 

397,81 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), 

referente ao contrato nº. 050956841000060 nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato Serasa Experian – Crednet, emitido através de 

informações confidenciais, datado de 21.11.2019, Id. 27210870. Notícia na 

exordial, que contatou a Requerida, e oportunidade em que informou que 

desconhece todos os débitos cobrados pela empresa, e que tudo não 

passa de um grave erro, no entanto a Requerida não dignou em solucionar 

o problema e nem tampouco cessar os danos causados. Assevera que 

diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração 

de inexistência do débito e a indenização por danos morais. Com a 

exordial trouxe os documentos dos quais estão acostados aos autos. 

Realizada audiência de conciliação em 12.02.2020 – Id. 29159493, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 28963411 a Requerida contesta em preliminar pela inépcia da inicial – 

documento unilateral e falta do interesse de agir e da ausência da 

pretensão resistida. E, no mérito em suma contesta que a autora possui 

um débito e agora vem questionar em juízo um fato que anteriormente 

assumia sem nenhuma objeção, e ainda contesta que passado tanto 

tempo vem alegar o desconhecimento, e mais contesta pela litigância de 

má-fé pelo venire contra factum proprium. Contesta ainda, pela 

inexistência de danos indenizáveis, por não haver nexo de causalidade, e 

mais pela ausência de dano moral, vez que não demonstrou qual o dano 

moral sofrido perante terceiras pessoas, e ainda contesta pela existência 

de outras restrições em seu nome posteriores, e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a Requerente impugnou (Id. 29453228), na 

totalidade a contestação ao fato que a Requerida não trouxe aos autos 

documentos, tais como contratos assinados para comprovar a 

exigibilidade do débito e a contratação dos serviços, impugnou mais pela 

não incidência da súmula 385 do STJ, e ainda pela não litigância de má-fé 

e ao final reiterou todos os termos da exordial pela procedência da ação. 

No caso presente, compete a autora provar o fato constitutivo do seu 

direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, em 

análise aos autos, observo que a parte Requerida, não apresentou 

nenhum documento que comprove a relação jurídica existente entre as 

partes tais como contrato devidamente assinado, logo deixou de provar os 

fatos modificativos, extintivos e impeditivos do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Ao contrário da parte autora que anexou aos autos o 

extrato demonstrando que o seu nome e CPF foram inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, assim provando os fatos constitutivos do seu 

direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, infere-se que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da Requerente para a referida 

contratação. A inserção do nome da Requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, 

analisando o conjunto probatório constato que de fato a parte Requerida 

negativou o nome e CPF da Requerente no rol de inadimplentes, no valor 

de R$ 397,81 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), 

referente ao contrato nº. 050956841000060, fazendo se assim jus ao 

pleito da exordial para a declaração de inexistência da restrição discutida 

na presente demanda. Lado outro, quanto aplicabilidade da indenização 

por danos morais, observa-se do extrato, Id. 26753774, a existência de 

outra restrição preexistentes, sendo contra a credora Telefônica Brasil 

S.A. (21.03.2015) e uma restrição posterior em desfavor da credora 

Ativos (26.04.2015), no entanto a parte Requerida não informa do ajuizado 

dessas restrições. Dessa forma, em pesquisa ao sistema PJe, através do 

CPF 050.956.841-60 da autora, observo o ajuizamento de ação relativa a 

restrição preexistente, sendo em desfavor da credora Telefônica Brasil 

S.A. (Vivo S.A), Ação nº. 1000699-25.2019.8.11.0034, em trâmite neste 

Juizado Especial, onde por sua vez, a referida ação encontra-se conclusa 

para julgamento. Salienta-se também a existência de outra restrição 

posterior a restrição discutida nessa presente demanda, qual seja, em 

desfavor da credora Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros, 
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Ação nº. 1000700-10.2019.8.11.0034, a qual encontra-se aguardando a 

realização de audiência de conciliação. Sendo assim, conclui-se, que a 

restrição comercial imposta pela Requerida, não trouxe nenhum prejuízo, 

pois possui outra restrição preexistente em seu nome e CPF. Diante disto, 

não há o que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 

385 do STJ, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” Por 

outro lado, quanto ao pleito da condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, não vislumbro ao caso as hipóteses contidas nos termos do artigo 

80 e seguintes do NCPC. Posto isso, desnecessários outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

não acolhimento das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE do pedido da exordial, apenas para DECLARAR inexistente o débito 

discutido neste feito, qual seja no valor de R$ 397,81 (trezentos e noventa 

e sete reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato nº. 

050956841000060. Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da autora do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000200-75.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

J M QUEIROZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

JUCILENE MENDES QUEIROZ BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MENDES RABELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000200-75.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: J M QUEIROZ & CIA LTDA - ME, 

JUCILENE MENDES QUEIROZ BARBOSA EXECUTADO: ADRIANO MENDES 

RABELO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por JM 

Queiroz & Cia Ltda.-ME neste ato representada por Jucilene Mendes 

Queiroz Barbosa em face de Adriano Mendes Rabelo, devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a 

r. sentença de procedência em 24.07.2018, Id. 14236401, onde por sua 

vez a parte Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 321,28 

(trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como de 

correção monetária devida a partir da data do vencimento da obrigação. 

Intimada as partes da r. sentença (Id. 14549276 e 15424945), as mesmas 

não interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em julgado em 

03.10.2018, Id. 15693417. Por sua vez, o Executado foi intimado para 

cumprir a r. sentença, Id. 15869414, contudo deixou transcorrer o prazo. 

Impulsionado os autos, Id. 16286546, com finalidade de intimação da 

Exequente, para requerer o que for de direito, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, esta por sua vez se manifestou requerendo o 

prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% 

sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de penhora e 

avaliação, conforme certidão, Id. 16834694 deferido o pleito, Id. 17923329. 

Expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, este restou 

prejudicado por não encontrar bens em nome do Executado, conforme 

certidão da Oficial de Justiça (Id. 13865284). Por conseguinte, os autos 

foram impulsionados, e intimada a parte Exequente, para se “manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de 

penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for de direito, 

sob pena de arquivamento do feito” Id. 24591732. Ato contínuo a 

Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

24974266, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF n. 033.761.281-11 do Executado, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através de Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 27212366, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa (Id. 27474992) por não encontrar bens em espécie 

para serem penhorados no CPF/conta do Executado. Posteriormente, 

intimada (Id. 28818710) a se manifestar a Exequente, quanto a indicar 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada ou 

requerer o que entender de direito nos autos, esta deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme certificado nos autos, Id. 29594448. Pois muito 

bem, considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o 

que entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade do devedor, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 14236401, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-21.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000072-21.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ANSELMO FERREIRA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

28460093, com documentos (Relatório de chamadas originadas, Id. 

28460094 e faturas, Id. 28460095), dentro do prazo legal – Id. 28795027, 

no entanto não houve impugnação, conforme certidão de decurso de 

prazo, Id. 29441120. Das preliminares. Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento. Diante da documentação juntada aos 

autos, deixo de acolher. Ausência de procuração válida – irregularidade 

na representação. Rejeito, uma vez que as assinaturas apostas nos autos 

são semelhantes, conforme verifica-se no termo de audiência e nos 
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documentos que acompanham a exordial. Da impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. Deixo de acolher uma vez que será analisada 

juntamente com o mérito. Ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda. Rejeito, uma vez que o comprovante de 

endereço esta em nome Ângela Maria Mendes Neves, cônjuge do autor, 

conforme verifica-se da certidão de nascimento do filho, anexa Id. 

20942235, logo provando o vínculo entre as partes. Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a 

este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. indenização por danos morais, proposta por Anselmo Ferreira 

Souza em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificados 

nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em 

seu nome e CPF em 17.10.2017 no valor de R$ 310,11 (trezentos e dez 

reais e onze centavos), referente ao contrato nº. 02936003299 nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato Crednet Light emitido através 

de informações confidenciais, datado de 28.01.2019, Id. 18245674. Notícia 

na exordial, que desconhece o débito e que nunca solicitou a contratação 

do serviço ou produto, que ocasionou a presente e indevida cobrança, e 

que sempre pautou pelo seu bom relacionamento perante o comercio para 

que situação desagradável e ilegal como essa, não ocorresse. Afirma que 

está sofrendo um considerável abalo psicológico, pois não é da natureza 

dela passar por uma situação vexatória com esta de ter seu nome restrito. 

Aduz que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando 

a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

22.01.2020 – Id. 28511888, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 28460093 a Requerida contesta em 

preliminar pela necessária designação de audiência de instrução e 

julgamento; pela ausência de procuração válida – irregularidade na 

representação; pela impossibilidade de inversão do ônus da prova; pela 

ausência de documento indispensável para a propositura da demanda e 

pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito. E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

vez que o Requerente contratou os serviços da Requerida, através da 

linha telefônica nº. 66 99643 6475, conta 0293603299 habilitada em 

08.11.2016 e cancelada em 27.01.2018, no plano Vivo Controle 

1,5GB-50min, ocasionando a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto 

da contestação, e ainda faz a juntada do relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. ref. 16435/2019—12 períodos de 

01.11.2014 a 30.04.2016 e faturas, demonstrando a contratação e 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida, e mais que as faturas 

foram encaminhadas para o endereço informado pela parte autora 

juntamente com a contratação. Contesta mais que a parte pagou 

normalmente pelas faturas, no entanto ficou inadimplente nas faturas dos 

meses de outubro a dezembro de 2017 no valor de R$ 330,75 (trezentos e 

trinta reais e setenta e cinco centavos), e ainda que diante da 

inadimplência a linha foi definitivamente bloqueada e cancelada. Contesta 

ainda pela legitimidade da cobrança, bem como pleiteia pela litigância de 

má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da parte ter 

alterado a verdade dos fatos, e, ainda faz pedido contraposto para o autor 

ser compelido ao pagamento do débito no valor de R$ 330,75 (trezentos e 

trinta reais e setenta e cinco centavos), e, mais pela aplicação da súmula 

385 do STJ, por ser o autor devedor contumaz e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a Requerente deixou de impugnar a 

contestação, conforme certificado o decurso do prazo, Id. 29441120. Vale 

salientar, que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em 

análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou 

aos autos o Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas ref. 

16435/2019—12 períodos de 01.11.2014 a 30.04.2016, bem como faturas, 

das quais constam o mesmo endereço informado pelo próprio autor em 

sua exordial, logo demonstram a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Cumpre mencionar que o endereço constante nas faturas, 

trata-se do mesmo endereço informado pela parte autora no preâmbulo da 

exordial, e, ainda no comprovante de endereço, anexado ao Id. 18245668 

e 20942675, demonstrando assim que o Requerente possui relação 

contratual com a Requerida, o que afasta os indícios de fraude. Neste 

sentido, é o entendimento da jurisprudência sobre faturas que apresentam 

o mesmo endereço apresentado na inicial. EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO 

RECLAMANTE. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS PELO 

RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do 

artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC)3. Alega a parte autora como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

apresentou telas sistêmicas, nas quais constam, além dos dados pessoais 

da reclamante (nome e CPF), o número da agência e conta corrente, bem 

como também faturas com o número do cartão de crédito, mesmo 

endereço apresentado na inicial, além de histórico de utilização, bem como 

de pagamentos realizados. A parte autora, por sua vez, deixou de 

apresentar impugnação que enfrentasse os apontamentos feitos pela 

reclamada, quedando-se inerte com relação às faturas e histórico de 

pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais 

pátrios em casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em 

decorrência da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes- Impugnação às faturas apresentadas pela ré - 

Matéria não arguida em réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - 

Recurso não conhecido nesta parte. Inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes - Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas 

e faturas) a informar existência de relação jurídica entre as partes. 

Ausência de impugnação específica, não bastasse, acerca de 

documentos apresentados (faturas) - Ausência de comprovação de 

pagamento do débito - Legitimidade das restrições creditícias- Ratificação 

da sentença nos termos do art. 252 do RITJSP- Recurso conhecido em 

parte e, na parte conhecida, improvido. (TJ-SP - APL: 

10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 29/06/2017, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2017)5. Assim, constatada a 

inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de 

exercício regular de direito e não gera dano moral. 6. A sentença, que 

julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (TJ/MT – Recurso Inominado nº. 

1000316-30.2017.8.11.0030, Relator Edson Dias Reis, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24.05.2018, publicado no DJE 05.06.2018) Destaco 

mais, que através dos prints anexos a contestação que o autor efetuou o 

pagamento de algumas faturas referente aos meses de dezembro/2016; 

janeiro; março; maio; agosto e setembro/2017, e, ainda consta que deixou 

de pagar pelas faturas dos meses outubro a dezembro de 2017, e assim 

ficando inadimplente no valor de R$ 330,75 (trezentos e trinta reais e 

setenta e cinco centavos), por falta de quitação dos boletos. Ressalto que 

a demonstração de que o autor efetuou os pagamentos de faturas 

anteriores, como verifica-se dos prints das telas sistêmicas, comprovam 

que houve a existência de relação jurídica entre as partes. Todavia, não 

há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo 

assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 
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culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia ao Requerente comprovar que não utilizou 

dos serviços cobrados pela Requerida, trazendo aos autos o 

comprovante de pagamento das faturas questionadas e restritas nos 

órgãos de proteção ao crédito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Por outo lado, quanto a alegação da 

litigância de má-fé, não vislumbro ao presente caso, as hipóteses dos 

artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerente ao pagamento 

do valor de R$ 310,11 (trezentos e dez reais e onze centavos), constante 

do extrato anexo aos autos, do qual será acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o 

presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-25.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SINIVALDO ALVES VANDIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000408-25.2019.8.11.0034. REQUERENTE: SINIVALDO ALVES VANDIR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, interposta por 

Sinivaldo Alves Vandir em desfavor de Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que 

foi proferida sentença de parcial procedência em 30.09.2019 – Id. 

24078830, onde por sua vez a parte Requerida foi condenada a 

indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

devidamente corrigidos, bem como pela declaração de inexistência do 

débito no valor de R$ 605,08 (seiscentos e cinco reais e oito centavos). 

Em razão da parcial procedência o Exequente interpôs Recurso Inominado 

(Id. 24942588) da r. sentença, requerendo a majoração do valor imposta 

na condenação a título de indenização pelos danos morais. Contrarrazões 

pelo Executado, Id. 25122596. Por sua vez, a Turma Recursal Única, por 

unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, e elevou 

o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), Id. 28717054/28717058, desse acórdão não houve recurso, o qual 

transitou em julgado em 31.01.2020, Id. 28717059. Com o retorno dos 

autos da segunda instância, a parte Executada cumpriu voluntariamente a 

determinação imposta no r. acordão, efetuando o depósito judicial 

referente a indenização por danos morais, conforme comprovante judicial, 

Id. 29612581 e do ofício do Banco do Brasil S.A. datado de 27.02.2020, Id. 

29648994, bem como requereu “o cancelamento de eventual ordem de 

bloqueio/transferência via Bacen Jud que tenha sido determinada nestes 

autos e, por fim, que, após adotadas as providências de praxe e liberação 

do valor à parte Autora, seja determinada a remessa dos presentes autos 

ao arquivo do Poder Judiciário”, Id. 29612580. Posteriormente, o Exequente 

se manifestou concordando com os valores depositados, bem como 

requereu a expedição do Alvará Judicial, em razão do cumprimento da r. 

sentença, Id. 29671628. Em análise aos autos, observo que a parte 

Executada efetuou o pagamento da indenização imposta no r. acórdão, 

conforme consta do ofício de depósito judicial do Banco do Brasil, Id. 

29648994, bem como do comprovante de depósito, Id. 29612581. Dessa 

forma, constando dos autos que houve o pagamento do valor da 

indenização de danos morais, Id. 29648994 e 29612581, bem como o 

cumprimento da obrigação de fazer em relação a retirada da inscrição do 

nome do Exequente dos órgãos de proteção ao crédito, Id. 25181469, 

deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta 

feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará Judicial, 

referente ao valor depositado nos autos ao Requerente, observando-se 

os dados bancários informados, no Id. 29671628. Posto isso, 

desnecessárias outras considerações e com fundamento nos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010147-05.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010147-05.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: TIAGO MANCO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres Oliveira em 

face de Tiago Manco de Oliveira, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 30.08.2016, Id. 2439396, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 1.445,62 (um mil e 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária devida a partir da data do vencimento da obrigação. 

Intimada as partes da r. sentença (Id. 5798095 e 5798096), as mesmas 

não interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em julgado em 

26.06.2017, Id. 8283993. Por sua vez, a parte Executada foi intimada para 

cumprir a r. sentença, Id. 9753562, contudo deixou transcorrer o prazo. 

Por conseguinte, a Exequente, se manifestou requerendo o 

prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% 

sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de penhora, 

conforme certidão, Id. 10061000, deferido o pleito, Id. 10177023. Expedido 

o mandado de penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por 

não encontrar bens em nome do Executado, conforme certidão do oficial 

de justiça (Id. 11608149). Ato contínuo a Exequente se manifestou, 

conforme certidão lavrada nos autos, Id. 11615975, pleiteando o 

cumprimento de sentença através de tentativa de penhora online, através 

do CPF nº. 014.703.471-05 do Executado, em razão de não ter obtido êxito 

na penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 

26669271, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa por não 

encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta do 

Executado. Posteriormente, a Exequente se manifestou requerendo a 

extinção do cumprimento de sentença, em razão da impossibilidade de 

localizar bens passíveis de penhora de propriedade da parte devedora, 

conforme consta da certidão, Id. 29391708. Portanto, considerando que a 

Exequente se manifestou requerendo a extinção do cumprimento de 

sentença, por não localizar bens passíveis de penhora de propriedade do 
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Executado, resta a este juízo a decisão de determinar o arquivamento dos 

autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para satisfação do 

cumprimento da sentença, todas sem êxito. Neste sentido, não 

encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-63.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIVAN DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000690-63.2019.8.11.0034. REQUERENTE: JOLIVAN DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

28747687 e 28747688, com documentos (contrato – planilha cálculo BB 

Microcrédito Empreendedor, Id. 28747690), dentro do prazo legal, id. 

28803063, contudo não houve impugnação, conforme certificado o 

decurso de prazo, Id. 29443960. Das preliminares. Da falta de interesse 

processual – ausência binômio necessidade e adequação. Ressalta-se 

que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos 

seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. Da impugnação 

ao pedido de justiça gratuita por falta de comprovação de renda, entendo 

desnecessária, tendo em vista que a parte juntou aos autos Declaração 

de Hipossuficiência. No mais, o § 3º do artigo 99 do NCPC, assim dispõe: 

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”. Neste sentido: “Quando o 

requerimento de concessão da gratuidade da justiça é formulado por 

pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, como extratos 

bancários, instrumentos de protesto, comprovante do recebimento de 

seguro desemprego etc., sendo suficiente a afirmação, que goza da 

presunção juris tantum da sua veracidade, cabendo à parte contrária 

produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida concessão do 

benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar (inciso XIII do 

art. 337), se o requerimento foi formulado pelo autor na petição inicial.” 

(Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª 

Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 112) Portanto, rejeito a 

preliminar arguida. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Jolivan Dias dos Santos em 

desfavor do Banco do Brasil S.A., já qualificados nos presentes autos. Em 

síntese alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 

01.06.2018 no valor de R$ 1.093,29 (um mil e noventa e três reais e vinte e 

nove centavos), referente ao contrato nº. 00000000896519945, nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante o 

Requerido. E, para comprovar junta o extrato produto consultado SCPC, 

emitido através de informações confidenciais, datado de 21.11.2019, Id. 

26964697. Afirma, que desconhece o débito e que está negativação está 

lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e 

mais que tentou resolver de forma administrativa, porém não obteve êxito. 

Aduz que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando 

a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

29.01.2020 – Id. 28592676, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 28747687 e 28747688 a Requerida 

contesta em preliminar pela falta de interesse processual – ausência 

binômio necessidade e adequação e pela impugnação ao pedido de justiça 

gratuita. E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

uma vez que o autor foi avalista na operação de crédito BB Microcrédito 

Empreendedor, e assim ficando inadimplente a restrição ao cadastro de 

inadimplentes fora realizada, e para comprovar anexa o contrato – planilha 

cálculo BB Microcrédito Empreendedor, Id. 28747690. Contesta mais, pela 

legitimidade do débito e ainda pela inexistência dos danos morais, e ao 

final pela improcedência. Não houve impugnação, conforme certificado o 

decurso de prazo, Id. 29443960 Pois bem, é certo que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, 

observa-se que a parte Requerida juntou aos autos a planilha cálculo BB 

Microcrédito Empreendedor, Id. 28747690, onde por sua vez o autor foi 

fiador de Maria José Soares de Oliveira, CPF 056.626.941-41, logo 

demonstrando a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. 

Ademais, observa-se as semelhanças das assinaturas apostas nos 

documentos trazidos pela Requerida com os documentos acostados a 

inicial e ao termo de audiência de conciliação, assim afastando quaisquer 

indícios de fraude, na contratação. Contudo, desses documentos juntados 

pela parte Requerida, o Requerente tinha o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugna-los, no entanto deixou este prazo transcorrer in albis, motivo pelo 

qual é considerado autêntico, na inteligência do art. 411, inciso III, do 

NCPC: “Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: III - não 

houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. ” No 

mais, verifica-se dos autos que não há nenhum boletim de ocorrência, 

para demonstrar que os documentos do autor, foram furtados e ou 

utilizados de forma indevida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, e que por sua vez o 

autor foi fiador do Microcrédito Empreendedor, realizado pela Sra. Maria 

Jose Soares de Oliveira, junto ao Banco do Brasil S.A. Sendo assim, não 

há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia ao Requerente comprovar que não utilizou 

dos serviços cobrados pela Requerida, trazendo aos autos o 

comprovante de pagamento do crédito financiado pela proponente Maria 

José Soares de Oliveira, onde por sua vez o autor foi o seu fiador. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 
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homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-80.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000663-80.2019.8.11.0034. REQUERENTE: SEVERINO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 28431059, dentro do prazo legal Id. 

28795023, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 28938849, no prazo 

legal, nº. 28952358. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

reclamação, ajuizada por Severino Gomes Pereira em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Aduz na exordial que é usuário do serviço de energia elétrica da 

Requerida por meio da UC 6/2625866-5 fornecida no sítio de sua 

propriedade localizado na região do Barroso do Meio, neste Município de 

Dom Aquino/MT. Notícia que sempre efetuou o pagamento de sua conta de 

energia com valores relativamente baixos, porém no mês de agosto de 

2018, recebeu sua fatura de energia com o valor muito acima do normal, 

qual seja R$ 540,54 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro 

centavos). Aduz mais, que a fatura referente ao mês de março de 2019, 

havia a leitura anterior de 1801 kwh, onde foi feita leitura de 142 kwh, 

passando o medidor a conter um valor de 1943 kwh, entretanto declara 

que seu medidor atualmente consta a medição de 1875 kwh Assevera 

ainda que procurou a Requerida para solucionar o problema, no entanto 

não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Juntou documentos com a exordial. A audiência de conciliação 

realizada em 22.01.2020 – Id. 28512521, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 28431059, a Requerida em suma 

contesta pelo exercício regular do direito, uma vez que a unidade 

consumidora do autor esta localizada na zona rural, e o modo de leitura de 

consumo de energia elétrica é diferente, uma vez que a concessionária de 

energia esta autorizada nas unidades consumidores localizadas em área 

rural realizar leituras em intervalos de até doze ciclos consecutivos e caso 

não realize a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de 

consumo do usuário, e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, 

o autor impugnou a contestação, Id. 28938849, ao fato que a Requerida 

elencou em sua defesa que a cobrança é devida por se tratar de consumo 

médio mensal, impugna que caso isso ocorre não poderia destoar dos 

meses anteriores da cobrança, e mais que a empresa Requerida esta 

cobrança mais de 400% do que a média do consumo mensal, e que 

improcede as alegações da Requerida que em períodos de calor intenso 

há mais consumo de energia elétrica, e ao final reiterou os pedidos da 

peça de ingresso pela procedência da ação. Pois muito bem. Em análise 

aos autos, observo que a Unidade Consumidora nº. UC 6/2625866-5 do 

autor esta localizada na zona rural na região do Barroso do Meio, neste 

Município de Dom Aquino/MT, bem como verifico que o faturamento da 

energia é confirmado a cada ciclo conforme documentação trazida com a 

defesa. Verifico mais, pela documentação acostada que as faturas são 

lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela 

média, de acordo com o que estabelece a legislação. Eis o teor do artigo 

85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL: Art. 85. A realização da 

leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser 

efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: (...) II – Leitura 

plurimensal, observado o disposto no art. 86; Art. 86. Em unidades 

consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 

1° A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação 

aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do 

processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. § 2° Caso o 

consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário 

previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, 

conforme disposto no art. 89. § 3° A distribuidora deve realizar a leitura no 

ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos.” Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. A cobrança está dentro da 

razoabilidade, os procedimentos seguem o que estabelece a legislação e 

não há comprovação de abusos. Ressalto que não foi acostada 

documentação que faz indicação do contrário. Transcrevo trecho do 

documento acostado no Id. 28431060. 2019 03 26/03/2019 29 kwh 1.943 

20 ROTA RURAL – LEITURA PLURI – 142 – FATURADO PELA MÉDIA 2019 

02 25/02/2019 31 KWh 1.801 7 – LEITURA CONFIRMADA - 80 2019 01 

25/01/2019 29 KWh 1.721 20 – ROTA RURAL – LEITURA PLURI – 130 – 

FATURADO PELA MÉDIA 2018 12 27/12/2018 29KWh 1.591 20 – ROTA 

RURAL – LEITURA PLURI –123 74 - FATURADO PELA MÉDIA 2018 11 

28/11/2018 30KWh 1.468 93 2018 10 29/10/2018 33KWh 1.375 21 – 

LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE 82 1.375 2018 09 26/09/2018 30KWh 

1.293 21 – LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE 82 1.293 2018 08 

27/08/2018 31 KWh 1.177 7 – LEITURA CONFIRMADA - 915 2018 07 

27/07/2018 31 kWh: 262 20 - ROTA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL 33 

74 - FATURADO PELA MÉDIA 2018 06 26/06/2018 29 KWh: 229 20 ROTA 

RURAL – LEITURA PLURIMENSAL 33 74 – FATURADO PELA MÉDIA 2018 

05 28/05/2018 32 kWh: 196 27 30 196 2018 04 26/04/2018 30 kWh 169 20 

ROTA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL 34 74 – FATURADO PELA MÉDIA 

2018 03 27/03/2018 29 KWh 135 20 ROTA RURAL – LEITURA 

PLURIMENSAL 34 74 – FATURADO PELA MÉDIA 2018 02 26/02/2018 31 

KWh 101 7 – LEITURA CONFIRMADA 41 Sendo assim, observa-se pela 

leitura da Unidade Consumidora que a mesma é realizada pela leitura 

plurimensal a cada dois ciclos, sendo faturada pela média, e nos outros 

ciclos a leitura é informada pelo autor, conforme consta do Consumo do 

Cliente 2625866, anexo aos autos, Id. 28431060. Dessa forma, 

obedecendo as normas contidas na Resolução 414/2010 da ANEEL, nos 

artigos 85; 86 e 89. Portanto, constata-se que os procedimentos são 

regularmente praticados pela Requerida, sem qualquer indício de ilicitude. 

Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como 

cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema 

ocorrido com o autor foi efetuado de forma ilícita pela Requerida, não 

podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, qual 

seja, pela inexistência do débito no valor de R$ 540,54 (quinhentos e 

quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), uma vez que a leitura na 

Unidade Consumidora é realizada nos ditames da legislação, sendo feita 

de forma plurimensal e faturada pela média. Posto isso, JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Outrossim, por constar dos autos a nomeação do advogado dativo, o Dr. 

Germano Julian Souza – OAB/MT 16.205, (Id. 28938852), e com sua 

aceitação na defesa do Requerente, com a apresentação da impugnação 

à contestação, Id. 28938849, prestando-se assim seus serviços jurídicos 

ao autor, sendo assim, tenho por bem ARBITRAR os honorários em 2 

(duas) URH - Unidade Referencial de Honorários, dos quais serão 

suportados pelo Estado, referente aos serviços prestados na defesa do 

Requerente, bem como DETERMINO que a secretaria expeça a CERTIDÃO 

de Honorários Advocatícios para o referido advogado. Sem custas e sem 
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honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-26.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000201-26.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: FRANCISCA MARIA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos. Ressai dos autos a 

sentença procedente em parte (id. 21051311) proferida no dia 

28-11-2019. À ref. id. foi certificado o trânsito em julgado da sentença no 

dia 16-07-2019. No dia 26-07-2019, sobreveio o pedido de cumprimento da 

sentença (ref. id. 2210269), sendo determinada a intimação da parte 

executada no id. 2221652, para realização do pagamento voluntário, sobe 

pena de multa de 10%, conforme preconiza o art. 523, §1º do CPC. Após a 

certidão atestando o decurso de prazo no dia 02-10-2019, à ref. id. 

24541572, a parte exequente requereu o bloqueio judicial dos valores via 

sistema bacenjud, conforme cálculos apresentados à ref. 24681609. 

Deferido (id. 27211766) e realizado o bloqueio (id. 27474067), a parte 

exequente requereu o levantamento dos valores (id. 28068290). À ref. id. 

28355952, a parte executada embargou à penhora, sob a justificativa de 

que ocorreu bis in idem no pagamento da condenação, porquanto pagou 

espontaneamente os valores determinados na sentença, juntando, para 

tanto, comprovante de pagamento e a guia retirada no site do Tribunal de 

Justiça. A parte exequente manifestou-se no id. 29106778, informando 

que “o deposito judicial foi realizado somente no dia 13 de Novembro de 

2019, tendo em vista que o mesmo deveria ser realizado até o dia 01 de 

Outubro de 2019”, fazendo jus, portanto ao pagamento da multa de 10%, 

conforme o art. 523, §1°, do CPC, requerendo a “expedição de alvará de 

R$ 6.263,41 (Seis mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um 

centavos)”. Por fim, sobreveio certidão do Sr. Gestor à ref. id. 30233214, 

informando que o “requerido pagou o valor de R$ 5.560,03 na data de 

13/11/2019”. É o relato. Decido. Em que pese o pedido da Executada de 

desbloqueio dos valores constritos nos ativos financeiros desta, razão 

não lhe assiste, fazendo jus tão somente a devolução dos valores 

depositados espontaneamente porquanto extemporâneo. Isso porque, 

prazo para pagamento voluntário encerrou no dia primeiro de outubro de 

2019 e, sendo o valor pago “espontaneamente” após o período legal, de 

rigor a inserção dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), conforme estipulado no art. 523, §1° do CPC. Assim, de rigor a 

rejeição dos embargos à penhora, interposto pela executada. Por fim, 

considerando-se que a quitação integral da condenação, de rigor a 

extinção da ação tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, nos termos 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação com resolução do mérito. Preclusa esta decisão e nada 

requerido, expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores 

bloqueados à ref. id. 27474068, no valor de R$ 6.263,41 (Seis mil, 

duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), conforme 

dados bancários apresentados pela exequente no id. 29106778. Do 

mesmo modo, expeça-se o alvará de levantamento de valores pagos 

espontaneamente no id. 28355952 em favor da executada. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-22.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSPEL PAPELARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

MARCOS ROGÉRIO LEOPOLDINO SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010271-22.2015.8.11.0034. EXEQUENTE: MARCOS ROGÉRIO 

LEOPOLDINO SANTOS, MARCOSPEL PAPELARIA LTDA - ME EXECUTADO: 

ANA PAULA MARQUES DE SOUZA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

cobrança ajuizada por Marcospel Papelaria Ltda.-ME neste ato 

representada por Marcos Rogério Leopoldino Santos em face de Ana 

Paula Marques S. Fagundes, devidamente qualificados nos autos. Aduz na 

exordial ser credora da Requerida no valor de R$ 366,00 (trezentos e 

sessenta e seis reais), referente à venda de produtos escolares, 

presentes e utilidades, desde 05.03.2015, dos quais atualizados perfazem 

a importância de R$ 385,43 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

três centavos), conforme cálculo Id. 2429858. Alega que procurou a 

Requerida, não entanto não obteve êxito e não lhe restou alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda. Realizada audiência de conciliação em 

12.08.2015, Id. 2429864, restou o ato prejudicado em razão da ausência 

injustificada da Requerida, apesar de devidamente intimada para o ato. Ato 

contínuo, foi proferida a r. sentença de procedência em 22.10.2015 (Id. 

2429867), onde por sua vez a parte Executada foi condenada a pagar a 

Exequente a quantia de R$ 385,43 (trezentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e três centavos) acrescidos de juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação, bem como de correção monetária devida a partir da data 

do vencimento da obrigação. Por sua vez, a parte Executada foi intimada 

para cumprir a r. sentença, Id. 2429870, contudo deixou transcorrer o 

prazo, Id. 2429874. Por conseguinte, a Exequente se manifestou 

requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no 

percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de 

mandado de penhora, conforme certidão, Id. 5897115, deferido o pleito, Id. 

6124531. Foram expedidos mandados com a finalidade de penhora, 

avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar bens em 

nome da Executada, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 10873881). 

Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 11971380 para se 

“manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 108777224. Ato contínuo 

a Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 

12092016, pleiteando o cumprimento de sentença através de tentativa de 

penhora online, através do CPF n. 032.446.811-31 da Executada, em 

razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de 

Justiça. Deferido o pleito, Id. 27211755, restou a penhora via sistema 

Bacenjud negativa, Id. 274474503 por não encontrar bens em espécie 

para serem penhorados no CPF/conta da Executada, posteriormente, 

intimada a se manifestar a Exequente (Id. 28818701), quanto a penhora 

negativa, esta deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 29593805. Pois muito 

bem, considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o 

que entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade da devedora, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 2429866, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 
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manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-60.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANTOS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000018-60.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: PATRICIA SANTOS COSTA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de Patrícia Santos 

Costa, devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que foi proferida a r. sentença de procedência em 19.01.2017 (Id. 

4496348), onde por sua vez a parte Executada foi condenada a pagar a 

Exequente a quantia de R$ 628,52 (seiscentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e dois centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, bem como de correção monetária devida 

a partir da data do vencimento da obrigação. Intimada da r. sentença as 

partes não interpuseram recurso (Id. 5035470 e 5799135), vindo a r. 

sentença a transitar em julgado em 02.05.2017, Id. 6739978. Por sua vez, 

a parte Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 9279020, 

contudo deixou transcorrer o prazo. Impulsionado os autos para a 

Exequente se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 9665113. Por 

conseguinte, a Exequente se manifestou requerendo o prosseguimento do 

feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do 

débito, mediante expedição de mandado de penhora, conforme certidão, 

Id. 10171196, deferido o pleito, Id. 10177124. Foram expedidos mandados 

com a finalidade de penhora, avaliação e intimação, este restou 

prejudicado por não encontrar bens em nome do Executado, conforme 

certidão do oficial de justiça (Id. 11607836). Posteriormente, a parte 

Exequente fora intimada, Id. 12399302 para se “manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora de 

propriedade do devedor ou requerendo o que for de direito, sob pena de 

arquivamento do feito” Id. 11616625. Ato contínuo a Exequente se 

manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 13472104, pleiteando 

o cumprimento de sentença através de tentativa de penhora online, 

através do CPF n. 012.118.771-32 da Executada, em razão de não ter 

obtido êxito na penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido o 

pleito, Id. 26669817, restou a penhora via sistema Bacenjud cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo (Id. 27479986), no entanto o valor 

bloqueado, foi desbloqueado por tratar-se de recebimento de pensão 

alimentícia, sendo assim não houve bens em espécie para serem 

penhorados no CPF/conta da Executada, posteriormente, intimada a se 

manifestar a Exequente (Id. 28818691), quanto a penhora negativa, esta 

deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 29612339. Pois muito bem, 

considerando que a Exequente não se manifestou, para requerer o que 

entender de direito, para no caso indicar outros bens passíveis de 

penhora de propriedade da devedora, de modo a viabilizar o cumprimento 

da sentença proferida no Id. 4496348, permanecendo inerte, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha 

processual, quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste 

sentido, não encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: 

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do 

exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 

do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções 

de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-37.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE LOPES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000112-37.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: EDSON JOSE LOPES FERREIRA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Rosimeire Almeida Torres 

Oliveira em face de Edson Jose Lopes Ferreira, devidamente qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença 

de procedência em 14.02.2019, Id. 16879315, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a pagar o valor de R$ 914,53 (novecentos e 

quatorze reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizado pelo 

INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, todos a partir da citação. 

Intimada as partes da r. sentença (Id. 18238807 e 18511161), as mesmas 

não interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em julgado em 

25.03.2019, Id. 18886181. Por sua vez, a parte Executada foi intimada 

para cumprir a r. sentença, Id. 19502770, contudo deixou transcorrer o 

prazo. Por conseguinte, a Exequente, se manifestou requerendo o 

prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% 

sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de penhora, 

conforme certidão, Id. 20384189, deferido o pleito, Id. 20389048. Expedido 

o mandado de penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por 

não encontrar bens em nome do Executado, em razão do mesmo estar 

residindo em fazenda, localizada na região do Distrito de Selma, 

pertencente ao Município de Jaciara/MT conforme certidão do oficial de 

justiça (Id. 24402781). Intimada a parte Exequente para manifestar nos 

autos com a finalidade de indicar o atual endereço do Executado, Id. 

24405824, esta por sua vez se manifestou, conforme certidão lavrada nos 

autos, Id. 24800209, pleiteando o cumprimento de sentença através de 

tentativa de penhora online, através do CPF nº. 029832411-30 do 

Executado, em razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através 

do Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 26671002, restou a penhora via 

sistema Bacenjud negativa por não encontrar bens em espécie para 

serem penhorados no CPF/conta do Executado. Posteriormente, a 

Exequente se manifestou requerendo a extinção do cumprimento de 

sentença, em razão da impossibilidade de localizar bens passíveis de 

penhora de propriedade da parte devedora, conforme consta da certidão, 

Id. 29421092. Portanto, considerando que a Exequente se manifestou 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, por não localizar 

bens passíveis de penhora de propriedade do Executado, resta a este 

juízo a decisão de determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já 

foram tomadas medidas para satisfação do cumprimento da sentença, 

todas sem êxito. Neste sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 
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53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 

do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-92.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BEZERRA PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000270-92.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: MARA SANTOS DIAS 

EXECUTADO: LUCIANA BEZERRA PARREIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança, interposta por Mara Santos Dias em desfavor de 

Luciana Bezerra Parreira, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos observo que as partes realizaram acordo em 

audiência na data de 29.08.2018 – Id. 15053635, onde por sua vez a parte 

Requerida se comprometeu a pagar o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) divididos em 06 (seis) parcelas de R$ 100,00 (cem reais), 

iniciando-se em 30.09.2018 e encerrando-se a última parcela em 

30.02.2019. Ato contínuo, foi proferida a r. sentença de homologação de 

acordo em 26.09.2018, Id. 15093041. No Id. 20970699 a parte Exequente 

se manifestou requerendo a execução do acordo em razão da Executada, 

restar a pagar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). No mais, no Id. 

25744881, houve decisão determinado a intimação da parte Executada, no 

prazo de 15 (dias), sob pena de multa no percentual de 10% (dez) por 

cento, conforme o art. 523 do NCPC ou oferecer bens à penhora 

suficientes a garantia da dívida. Posteriormente, a Executada foi intimada, 

conforme certidão da Oficial de Justiça, Id. 26525348, no entanto deixou 

transcorrer in albis o prazo, Id. 27618701. Impulsionado os autos para a 

Exequente se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 27618701. Por sua 

vez, a Exequente se manifestou perante a Secretaria desde juízo 

requerendo a extinção do cumprimento de sentença, em razão da parte 

executada ter efetuado o pagamento integral do débito, conforme 

certificado, Id. 29803612. Em análise aos autos, observo que a Exequente 

informou a este juízo que a Executada procedeu com o pagamento integral 

do débito, Id. 29803612. Dessa forma, entendo que houve o cumprimento 

da r. sentença, pela Executada. Posto isso, desnecessárias outras 

considerações e com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000528-85.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000528-85.2019.8.11.0093 AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA COSTA REU: AMANDA CAROLINE ALVES Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a 

qual, inclusive, não foi acostada aos autos, seja assegurada pelo art. 99, 

§ 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para 

aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem 

destaques no original). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, desde já 

INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos 

dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, devendo ela promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 
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Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-60.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO SEGALLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (REU)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000120-60.2020.8.11.0093 AUTOR(A): 

SANTIAGO SEGALLA REU: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

- SEMA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A parte autora requereu o 

parcelamento das custas e despesas judiciais, porém não demonstrou a 

impossibilidade financeira momentânea. Assim, intime-se-a, por meio de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

impossibilidade financeira momentânea, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do imposto de 

renda (IRPF), a fim de se aferir eventual direito de parcelamento das 

custas e despesas processuais. Além disso, em se tratando de pessoa 

casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. Isto porque, 

ao distribuir a ação, compete ao interessado o imediato recolhimento das 

custas e despesas processuais, comprovar a impossibilidade de 

recolhimento daquelas no início da demanda ou circunstância que reclame 

solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC, c.c. o art. 4º da 

Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” “Art. 4º. 

À exceção das hipóteses legais, cabe às partes antecipar o pagamento 

dos valores previstos nesta lei, salvo autorização expressa do juiz, nos 

casos que reclamem solução urgente.” “Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, EXCETO NOS CASOS EM QUE A PARTE 

DEMONSTRE INCAPACIDADE MOMENTÂNEA DO PAGAMENTO, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

(sem destaques no original). De outro lado, tanto o Novo Código de 

Processo Civil quanto a CNGC preveem, unicamente, em caso de 

impossibilidade momentânea, o parcelamento de tais despesas, sem 

possibilidade de recolhimento derradeiro, por exceção das despesas 

processuais havidas no curso do processo, na dicção do art. 98, § 6º, do 

NCPC e art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, da CNGC: “§ 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” “§ 6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” Porém, como destacado no art. 456 da CNGC, compete à parte 

postulante não apenas alegar, mas DEMONSTRAR a incapacidade 

momentânea de pagamento das custas e despesas judiciais de uma só 

vez. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo poderá 

efetuar pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, no cancelamento da distribuição e de todos os demais 

atos praticados, consoante o art. 290 do NCPC e art. 248 da CNGC: “Art. 

290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.” “Art. 248. A falta de recolhimento das 

custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser 

efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal (artigo 290 do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da 

medida.” Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊCIA. Feliz Natal, 

data da assinatura eletrônica.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000591-13.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000591-13.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono o presente a fim de intimar a parte autora 

para que, caso queira, apresente Impugnação a Contestação juntada aos 

autos. FELIZ NATAL, 25 de março de 2020 MARIA ELIRA FLORES DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL 

E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000020-42.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ANGELICA PAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento n.º 56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o 

Requerente para que, no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação 

de ID n°30625664. FELIZ NATAL, 25 de março de 2020. RICARDO 

SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO 

D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 - TELEFONE: 

(66) 35851766

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001130-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO PARA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR OAB - PA4441 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TACIO RAFAEL ALVES ASSIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAITUBA VARA ÚNICA (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para aportar nos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de devolução sem o 

cumprimento, consoante o artigo 390 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P.M. DE ASSIS & CHAVES KIHARA LTDA - ME (REU)

YAGO HISAMI CHAVES KIHARA (REU)

MICHELI PERIM MARTINS DE ASSIS (REU)

YASUKITI KIHARA (REU)

SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio de seus advogados, para dar andamento no feito no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000642-42.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA VIVIANE DA COSTA (AUTOR(A))

JURACI BARBOSA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA CAROLINE WEIRICH OAB - MT0014819A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA ANSELMI DAMBROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora por meio da advogada Dr. (a) ANGELA 

CAROLINE WEIRICH, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito 

da complementação da diligência, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e 

Cinquenta Reais), para suprir as diligências efetivadas junto ao Mandado, 

à serem recolhidas pela Guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial Diogo Boff Gomes para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser comprovado 

nos Autos o depósito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-62.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELIRA DOS SANTOS FURTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE MIRANDA NUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES FELICIANO DE DEUS NERY OAB - MT13849/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/11/2019, às 08:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000048-28.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000048-28.2019.8.11.0087 REQUERENTE: ZAQUEU GASPAR 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATA DE 

AUDIÊNCIA Na data e horário indicado em epígrafe, nesta cidade e 

Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Meritíssimo Juiz de Direito DIEGO HARTMANN, no final assinado, foi 

declarada aberta a presente audiência do processo supra indicado. 

Ausente a Procuradoria Federal. Colhido o depoimento pessoal da parte 

autora. Ouvidas as testemunhas. O MM. Juiz deliberou: Intime-se o INSS 

para que esclareça o inteiro teor, o signatário e o motivo de ter 

protocolado a petição de código 18762373, cujo conteúdo aparentemente 

mais se adequa à postagem em perfil de rede social do que petição 

oriunda de entidade representativa dos interesses da União em processo 

judicial. Concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para 

comprovação do requerimento administrativo, sob pena de extinção. Após, 

conclusos para designação de perícia médica. Nada mais. Determinou o 

MM. Juiz que encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito MAYCON A. 

CHAGAS DE LIMA Advogado OAB/MT nº 21.831/0 TESTEMUNHAS 1. 

Isabel de Castro Andrade RG4760809 2. Ademar da Silva RG13579789

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000098-76.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEY SORAIA BARBOSA SOUZA (TESTEMUNHA)

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

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000098-76.2020.8.11.0036 Carta Precatória Despacho Vistos 

etc. Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado. 

1) Designo a audiência para o dia 05/05/2020, às 15h30min (MT), para 

oitiva da testemunha DIONEY SORAIA BARBOSA SOUZA. 2) Intime-se da 

testemunha DIONEY SORAIA BARBOSA SOUZA para comparecerem à 

audiência ora designada. 3) Oficie-se ao juízo deprecante, para as 

comunicações de praxe. Às providências. Guiratinga/MT, 03 de março de 

2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000043-28.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADONELES JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS AVELINO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos: 1000043-28.2020.8.11.0036 Ação de Usucapião Despacho. Vistos 

etc. 1) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2) Dessa 

forma, dando prosseguimento ao feito, CITE-SE os requeridos e eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos por edital para que 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias nos termos da ação. 3) 
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EXPEÇA-SE mandado de citação para os confrontantes, na forma 

requerida na inicial. 4) Após, INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem 

se têm interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado, e do Município. 5) Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se. Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-94.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY NOGUEIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000694-94.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): DARCY NOGUEIRA MACEDO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por DARCY NOGUEIRA MACEDO, 

devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, igualmente qualificado. RECEBO a presente Ação, haja 

vista o preenchimento dos requisitos formais e materiais presentes nos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, visto que 

a presente lide envolve recurso público o qual não admite a 

autocomposição (art. 344, §4º, II do CPC). Assim, CITE-SE o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar 

contestação, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena das 

advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo Civil. 

Após, caso seja apresentada a defesa pelo INSS, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente Impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-77.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTIAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000085-77.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTIAGO DE SOUZA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade 

Rural proposta por GERSON ROCHA DE CASTILHO, devidamente 

qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, igualmente qualificado. RECEBO a presente Ação, haja vista o 

preenchimento dos requisitos formais e materiais presentes nos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, visto que a 

presente lide envolve recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art. 344, §4º, II do CPC). Assim, CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar contestação, dentro 

do prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena das advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil. Após, caso seja 

apresentada a defesa pelo INSS, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-33.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROCHA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000075-33.2020.8.11.0036. AUTOR: 

GERSON ROCHA DE CASTILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por GERSON ROCHA DE 

CASTILHO, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente qualificado. RECEBO a presente 

Ação, haja vista o preenchimento dos requisitos formais e materiais 

presentes nos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. DEIXO de designar audiência de conciliação 

e mediação, visto que a presente lide envolve recurso público o qual não 

admite a autocomposição (art. 344, §4º, II do CPC). Assim, CITE-SE o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, 

apresentar contestação, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, sob 

pena das advertências a que faz menção o art. 344 do Código de 

Processo Civil. Após, caso seja apresentada a defesa pelo INSS, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 25/03/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000126-44.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA APARECIDA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000126-44.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: FILOMENA APARECIDA PEREIRA DE LIMA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão e Cobrança proposta por 

FILOMENA APARECIDA PEREIRA, devidamente qualificada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente 

qualificado. RECEBO a presente Ação, haja vista o preenchimento dos 

requisitos formais e materiais presentes nos artigos 319 e 320 do CPC. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. DEIXO de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que a presente lide envolve 

recurso público o qual não admite a autocomposição (art. 344, §4º, II do 

CPC). Assim, CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal de 30 

(trinta) dias, sob pena das advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil. Após, caso seja apresentada a defesa pelo 

INSS, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente 

Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-78.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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BRAULIO OLIVEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000072-78.2020.8.11.0036. 

AUTOR(A): BRAULIO OLIVEIRA DE MATOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Idade Especial proposta por BRAULIO 

OLIVEIRA DE MATOS, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente qualificado. RECEBO a 

presente Ação, haja vista o preenchimento dos requisitos formais e 

materiais presentes nos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. DEIXO de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que a presente lide envolve recurso público 

o qual não admite a autocomposição (art. 344, §4º, II do CPC). Assim, 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, 

querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal de 30 (trinta) 

dias, sob pena das advertências a que faz menção o art. 344 do Código 

de Processo Civil. Após, caso seja apresentada a defesa pelo INSS, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 25/03/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000105-68.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUENIR DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGNALDO RIBEIRO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000105-68.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: SUENIR DIVINO DA SILVA REQUERIDO: EGNALDO RIBEIRO 

COSTA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

de antecipação de tutela, ajuizada por SUENIR DIVINO DA SILVA, já 

qualificados nos autos, em desfavor de EGNALDO RIBEIRO COSTA, 

igualmente qualificado no feito. O autor, liminarmente, requer a concessão 

da Tutela Antecipada nos moldes do Art. 300 e seguintes do CPC, com a 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO de uma moto Honda 

CG 152 Titan, ano 1996, cor azul, placa JZC 2080, Renavan 672487683, 

Chassi 9C2JC250TTR072388, a qual alega ter vendido ao requerido, 

mediante contrato verbal, na data de 20/03/2002. Contudo, narra que, 

apesar de acordarem que o requerido procederia a transferência do 

veículo, não houve até então a referida transferência, sendo que sempre 

vem chegando em nome do requerente inúmeras infrações de trânsito 

referente ao veiculo supra mencionado. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Registra-se, por 

oportuno, que para a concessão do referido pedido liminar, é 

indispensável que o requerente instrua a inicial com prova documental 

capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito 

alegado (fumus boni iuris) e da necessidade emergencial da medida, em 

face do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora), conforme estabelece o art. 300 do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da 

parte autora, não restou demonstrado a verossimilhança das alegações 

de que realmente houve a transação comercial, à medida que o certificado 

de registro do veículo, sob Id. 29857384, não possui a assinatura do 

comprador, ora requerido, bem como não houve o reconhecimento de 

firma do proprietário. Ademais, verifica-se que são incertas as condições 

do negócio e a falta de regularização da documentação, por si só, não 

autoriza de plano o desfazimento da compra e venda, com a consequente 

busca e apreensão, aqui pleiteada, mormente, porque, ao que consta, até 

então, não existe qualquer documento que comprove o não pagamento 

pelo veículo. Por outro lado, é sabido que ao vendedor do automóvel é 

possível que promova a transferência de propriedade, não sendo 

atribuição exclusiva do comprador. Aliás, prevalece de regra o interesse 

do vendedor na regularização, justamente pelos motivos de futuras multas 

de trânsito e eventuais acidentes. Nesse sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO - CONTRATO VERBAL - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de medida 

cautelar é necessária a presença simultânea dos requisitos da aparência 

do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in 

mora). No caso em que se trata de contrato verbal de compra e venda de 

veículo e que não há provas quanto à existência do contrato, da 

inadimplência dos compradores, bem assim de que estes se encontram na 

posse do bem demandado, mantém-se a decisão que negou a 

liminar.”(TJ-MT - AI: 00153209320128110000 15320/2012, Relator: DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2012)” Nesse sentido, 

percebe-se que a matéria controvertida apresenta FORTE CONTEÚDO 

FÁTICO, a reclamar dilação probatória e a angularização processual, 

dando oportunidade para que a parte requerida apresente a sua defesa e, 

por consequência, exerça os seus direitos constitucionais ao contraditório 

e a ampla defesa. Portanto, o não acolhimento do pedido liminar é medida 

que se impõe, visto que no caso vertente, pelos argumentos e 

documentos atrelados, este Juízo não restou convencido da necessidade 

de concessão da medida liminar, devido a falta de preenchimento do 

requisito do “fumus boni iuris”, isso é, a existência dos “elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito”. Decido. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor na petição inicial. 1) Por 

este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as 

partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no ato. 2) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, a parte autora para 

que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para novas deliberações Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010030-08.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO TAVARES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 8010030-08.2016.8.11.0036 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE PESSOALMENTE a Parte Exequente, para 

que informe se houve o pagamento voluntário pelo executado diretamente 

à parte autora, ou diante do não pagamento, requeira o entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da presente fase de 

cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 25/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-76.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000055-76.2019.8.11.0036 Considerando a Contestação de ID 

19112123, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO a parte autora via DJe, para que, caso queira, apresente 

réplica/impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, 

observando-se o período suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e 

Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 25 de março de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-61.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000056-61.2019.8.11.0036 Considerando a Contestação de ID 

19096052, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO a parte autora via DJe, para que, caso queira, apresente 

réplica/impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, 

observando-se o período suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e 

Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 25 de março de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-60.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE QUADROS RADMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000015-60.2020.8.11.0036 Considerando a Contestação do 

requerido BANCO DO BRASIL SA em ID 29913230, e a Contestação do 

requerido VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA em ID 30206755, 

com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO o 

patrono da parte autora via DJe, para que, caso queira, apresente 

réplica/impugnação às contestações, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão, observando-se o período suspensivo da Resolução 

CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 25 

de março de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84820 Nr: 1630-24.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alencar Fonseca Sansão, Jefferson 

Rafael Fonseca Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 1630-24.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 84820.

 Vistos, etc.

1 – Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso que, por meio do respeitável acórdão de fl. 656/664, por 

unanimidade, desproveu o recurso, tendo por conseguinte ocorrido o 

trânsito em julgado, DETERMINO que seja expedido e encaminhado Guia de 

Execução Penal Definitiva ao Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de 

Sinop/MT.

2 – No que se refere ao objeto apreendido às ref. 01 – fl. 17, qual seja: 01 

(uma) camiseta suja de sangue, por não ser passível de doação, assim 

como não mais interessa ao processo, DETERMINO a sua DESTRUIÇÃO.

Não tendo mais nada a ser feito nos autos, DETERMINO o seu 

arquivamento com as baixas e anotações pertinentes.

 Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 74317 Nr: 57-19.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Schlleder de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

Diego Schlleder de Quadros, como incurso nas penas do artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro.4 – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista 

para o delito de embriaguez ao volante é de detenção de 6 (seis) a 3 (três) 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.1ª fase – pena baseAnalisando 

as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu 

com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu é 

primário e de bons antecedentes criminais. Não se verificam, ainda, 

elementos para avaliar sua personalidade e a conduta social. As 

circunstâncias e os motivos são próprios do crime. As consequências do 

crime praticado são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao 

comportamento da vítima, essa é inexistente, não influenciando na 

dosagem da pena no presente caso.Após análise das circunstâncias 

judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de 

denteção.2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E 

AGRAVANTESNão concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes a 

serem observadas, razão pela qual, mantenho a pena fixada no mínimo 

legal.3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENANão 

incidem causas de aumento, bem como de diminuição.Assim, fica o 
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acusado condenado definitivamente a pena de 06 (seis) meses de 

detenção.DA PENA DE MULTAEstabeleço, a pena de multa de 10 (dez) 

dias-multa. Cada dia multa corresponderá a 1 (um) salário mínimo vigente à 

época dos fatos. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAO cumprimento 

da pena se dará em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c” 

e §3º, do Código Penal.DA DETRAÇÃONão há detração a ser analisada 

tendo em vista que o acusado respondeu o processo em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 1038-48.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, Bruno Eduardo Hintz - OAB:15857

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Carlos Pereira de Andrade, em relação ao crime previsto no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, 

VI, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 1306-34.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de ref. 01 – fl. 01/02, ABSOLVENDO o acusado ANDERSON 

DA SILVA CARVALHO, já qualificado nos autos, nas infrações do delito 

de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro, o que faço com fulcro no artigo 386, V, do Código de 

Processo Penal.Isento de custas processuais.Comunique-se ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, comunique-se aos Institutos de Identificação 

Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC.Ante a nomeação da douta causídica (ref. 29), FIXO os honorários 

advocatícios em 10 URH, em observado os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.EXPEÇA-SE certidão 

em favor da defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Sai o 

acusado intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos para INFORMAR a conta 

bancária de sua titularidade em que será realizada a restituição da fiança 

arbitrada, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, sob pena 

de perdimento. Com a apresentação do número da conta bancária de 

titularidade do acusado, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido 

valor. Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao 

Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo 

aportar aos autos a devida comprovação.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-seItaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-75.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000541-75.2019.8.11.0096. AUTOR(A): ALBERTO 

GONCALVES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

ação declaratória, com pedido liminar, intentada por ALBERTO 

GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados. Determinada a emenda da inicial pela r. decisão de Id. n.º 

26614154, para fim de ser adequado o valor da causa ao proveito 

econômico, bem como ser comprovada a hipossuficiência alegada ou 

querendo recolher as custas e despesas processuais. Petitório da parte 

requerente de Id. n.º 27279260, promovendo a retificação do valor da 

causa, sendo atribuído à causa o valor de R$ 243.580,45, correspondente 

ao valor da CDA n.º 2012857 que se pretende suspender os efeitos, bem 

como informou que é pobre na acepção jurídica do termo, visto que possui 

várias execuções fiscais em seu desfavor no Estado do Paraná, bem 

como registro no SERASA de R$ 197.891,36. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

parte requerente alega não possuir condições de promover o pagamento 

das custas e despesas processuais, visto que possui contra si algumas 

ações de execução fiscal e o nome no SERASA pelo débito de R$ 

197.891,36, de modo que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do 

termo. De proêmio, cumpre esclarecer que a mera afirmação de pobreza 

da parte não impede que o julgador indefira o benefício vindicado, havendo 

nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa 

permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspirada no do artigo 5.°, 

inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem 

essa condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional usa o termo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira. Nesse sentido, tem-se a redação do aludido 

dispositivo constitucional: “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Nessa senda, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante”, 10.ª edição, Ed. RT, p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à 

pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender 

que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele 

possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. Desse modo, o julgador não está limitado ao 

que pede ou declara a parte, sob pena de banalizar o benefício pretendido 

e concede-lo a todos indistintamente, visto que a parte requerente em 

questão não aparente ser pessoa pobre. Malgrado tenha sido alegado por 

ela que possui muitas execuções fiscais e débitos inscritos no SERASA 

isso não significa pobreza, o máximo que pode indicar é que a ela não é 

dada a quitar os seus débitos no vencimento, o que a afastam da linha de 

pobreza sustentada. Assim, é a orientação da jurisprudência, abaixo 

transcrita, do E. TJMT, com destaques em negrito: “QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 

1017056-85.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ZULTIR JOSE VANZETTO 

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL SA EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de 

que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o 

julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que 

infirmem a precariedade econômica alegada. (TJ/MT - N.U 

1017056-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020); 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO 

DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – 

ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTERESSE EM REDISCUTIR A 

MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – 

ART. 1.026, § 3.º DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 
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REJEITADOS. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a 

existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer 

uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para 

rediscutir questões já enfrentadas. De acordo com o firme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de insuficiência financeira 

firmada pela parte tem presunção RELATIVA, e não absoluta. Não há que 

se falar em omissão no aresto invectivado que, de maneira clara e 

fundamentada, concluiu pela capacidade econômica dos Recorrentes em 

arcar com as custas judiciais da ação de origem, sendo-lhes 

oportunizado, inclusive, o adimplemento em seis parcelas. Evidenciado o 

caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a 

multa do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil. (TJ/MT - N.U 

1005933-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 

22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO 

CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência 

judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o 

acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob 

pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo 

excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). 

1) Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos 

do artigo 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do artigo 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 2) Por outro lado, DEFIRO à 

parte autora o parcelamento das custas processuais, como meio de 

suavizar o pagamento, na forma do §6º do artigo 98 do Código de 

Processo Civil de 2015. CONSIGNO que o processo deverá retornar para 

recebimento da inicial quando for efetivado o pagamento integral das 

parcelas. 3) Cumpre esclarecer, que ante o valor elevado das custas 

pode ser deferido à parte autora o parcelamento das custas processuais, 

como meio de suavizar o pagamento, a teor do §6º do artigo 98 do Código 

de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. VIABILIDADE. O 

elevado valor das custas processuais devidas pelo agravante autoriza o 

deferimento do seu pedido de parcelamento, na forma do art. 98, § 6º do 

CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento 

Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017). 4) Assim, nos termos do §7º, do 

art. 468, da CNGC, AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas 

judiciárias em 06 parcelas, conforme preceitua o artigo 98, §6° do CPC, 

devendo a parte requerente informar mensalmente a este juízo o 

recolhimento do valor. 5) INTIME-SE a parte requerente para ciência da 

presente decisão, bem como, recolher a primeira prestação do 

parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) Após, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação e/ou recolhimento das custas, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos para deliberações pertinentes. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, 

NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-81.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA DAS DORES DE LIMA (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

THARLES CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000560-81.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: THARLES CARLOS DE LIMA, JOSE CARLOS 

DE LIMA, PENHA DAS DORES DE LIMA Vistos, etc. 1) Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. 2) Analisando os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 3) Assim, com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, após o 

decurso do prazo de suspensão previsto na Portaria-Conjunta 249 do E. 

TJMT, devendo a Secretaria desta Vara, DESIGNAR data para realização 

de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível da conciliadora deste 

Juízo, bem como intimar a parte autora para o seu comparecimento e, nos 

termos do artigo 334 do CPC/2015, CITAR a parte requerida. 4) CITE-SE os 

requeridos e INTIME-SE a parte autora para comparecerem a solenidade, 

nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. 5) Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 6) Após, 

caso inexitosa a conciliação, fica desde já os réus CITADO para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação. 7) CONSIGNE-SE no mandado a faculdade 

conferida ao devedor contida no artigo 916 do Código de Processo Civil. 8) 

FACULTADO a parte executada opor embargos à execução em 15 dias, 

contados da audiência de conciliação, caso infrutífera, podendo ser 

movido independentemente de segurança do juízo, consoante dicção dos 

artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil. 9) Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na mesma 

oportunidade, a parte executada, nos termos do §1º, do art. 829, do 

CPC/2015, devendo, ainda ser observado o disposto no §2º, do art. 829, 

do mesmo diploma legal. 10) Não encontrado o executado, havendo bens 

de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830 do Código de Processo Civil. 11) DEFIRO os 

benefícios do § 2º artigo 212 do Código de Processo Civil 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.” 

12) Advirta-se o executado de que, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil. 13) Por 

fim, REGISTRA-SE que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do 

Código de Processo Civil. 14) Expedida a certidão, caberá ao requerente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. CUMPRA-SE, 

servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, 

NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-52.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT15072-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010125-52.2016.8.11.0096. REQUERENTE: IVANETE DINO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de embargos de 

declaração aviado no Id. n.º 9079203 pela VIVO S/A., em face da r. 

sentença prolatada no Id. nº 8774774. Alegado que a r. sentença é omissa 

deixou de fundamentar o dano moral, visto que este não e presumido e 

menciona que a autora diz que desconhece o débito, porém a requerida 

encontrou a gravação com o aceite da parte autora da migração para o 

plano pós-pago, de modo que requer a reforma da r. sentença. Interposto 

na sequência no Id. n.º 11008520 pela requerida/embargante recurso 

inominado, sendo apresentada contrarrazões ao recurso pela requerente 

no Id. n.º 12474616. A parte requerente no Id. n.º 12474608, também 

apresentou recurso inominado e requereu a concessão da assistência 

judiciária gratuita. 1) Tendo em vista que os embargos de declaração 

foram opostos no prazo legal, RECEBO-OS para análise, a teor do artigo 

1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil. De antemão, importante 

enfatizar que os embargos de declaração, têm como precípua finalidade 

complementar decisões e sentenças, integrando-as para fim de suprimir 

omissão, obscuridade, contradição e erro material. Decisão omissa é 

aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos requeridos pelas partes; 

ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria de ordem pública. Por 

outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, quanto a 

sua redação, deixando dúvidas quanto a sua substância. A contradição 

por sua vez é aquela em que a decisão trata de duas ou mais conjecturas 

incompatíveis. Já o erro material caracteriza-se por erros não afetos ao 

conteúdo decisório da sentença, apenas no que se diz respeito aos dados 

dela, como por exemplo, qualificação das partes. Sustentado pela 

embargante, que existe na r. sentença omissão por não ter fundamentado 

o dano moral, visto que este não e presumido e mesmo que a autora diga 

que desconhece o débito, está não é a realidade, pois a requerida 

encontrou a gravação com o aceite da parte autora da migração para o 

plano pós-pago, de modo que requereu a reforma da r. sentença, fim para 

o qual não se destina os embargos de declaração. Nesse passo, a 

questão que envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do 

pedido, deve ser vindicada pelo recurso singular adequado, sob pena 

deste juízo se tornar revisor das suas próprias decisões, conforme 

entendimento sedimentado pelos tribunais, destacando-se o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito, com destaques em 

negrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses 

de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 

do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração. 2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015). 

Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com que foi 

aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, 

está se permitindo critério de valoração probante, e não de antagonismo 

no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise de eventual 

error in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de 

declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 

03.03.2011, DJe 17.03.2011). Portanto, qualquer irresignação do 

interessado em relação a r. sentença prolatada deve ser objeto de 

recurso cabível à espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. 2) Isto posto, RECEBO os presentes e tempestivos 

embargos declaratórios, preenchidos os demais pressupostos recursais, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, uma vez que não há omissão, obscuridade 

ou contrariedade na r. sentença de Id. n.º 8774774, de modo a MANTÊ-LA 

nos termos tais quais estão lançados. 3) Ante a hipossuficiência alegada 

pela parte autora, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 4) Ademais, 

DESCONSIDERO a certidão de Id. n.º 12633426, visto que apresentado 

embargos de declaração pela requerida no Id. n.º 9079203, o qual se 

encontrava pendente de análise, de modo que uma vez apresentados 

interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos, conforme 

dispõe o artigo 1.026 do CPC, sendo portanto tempestivo o recurso 

certificado na sobredita certidão. 5) INTIME-SE a parte requerida, em 05 

dias, para contrarrazoar o recurso inominado apresentado pela 

requerente no Id. n. 12474608. 6) DEIXO de intimar a parte requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso da requerida, considerando que já o 

fez no Id. n.º 12474616. 7) Após, transcorrido o prazo para contrarrazoar, 

VENHA-ME o processo concluso para análise de admissibilidade dos 

recursos apresentados. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, 

como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-16.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-16.2020.8.11.0096 POLO ATIVO:CILSO PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CILSO PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ATACADAO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação - Itaúba 

Data: 08/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: AVENIDA TANCREDO 

NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 . 25 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000114-15.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO DOS 

ADVOGADOS das Partes que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se há 

outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente, nos termos 

da decisão proferida no ID. 24435883. ITAÚBA, 25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000001-27.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE NADAI (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE MOISES (RECONVINDO)

WALDOMIRO RODRIGUES MARCELLO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000001-27.2019.8.11.0096 C E R 
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T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º, da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados das 

Partes, via DJE, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada 

ITAÚBA, 25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-69.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO TADEU GRIMAS FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000188-69.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: JAIR GONCALVES RODRIGUES 

EXECUTADO: LUIS FERNANDO TADEU GRIMAS FILHO Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se execução de título judicial e a parte exequente informa (ID n.º 

11216928) o cumprimento integral da obrigação de fazer por parte do 

executado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. ITAÚBA, 3 de julho de 2019. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-58.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MARIA ASTRESSE HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

1000094-58.2017.8.11.0096. REQUERENTE: LORENA MARIA ASTRESSE 

HAHN REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 1) Sem 

delongas, verifico que a parte requerida apresentou embargos de 

declaração no Id. n.º 29931880, de modo que em respeito ao princípio da 

dialeticidade, disposto no artigo 9.° do Código de Processo Civil, assim 

como preceitua também o artigo 1.023, § 2.°, do mesmo Diploma 

Instrumental, INTIME-SE a parte embargada para manifestar, em 05 dias. 2) 

Transcorrido o prazo assinalado, VENHA-ME o processo concluso para 

demais deliberações. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, 

como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-37.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar as 

partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a perícia 

médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000461-27.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

IGNES DOLORES GUARDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000461-27.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

IGNES DOLORES GUARDA REU: MUNICIPIO DE ITIQUIRA -SENTENÇA- 

Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C PEDIDO LIMINAR, promovida 

por IGNES DOLORES GUARDA DE LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ITIQUIRA/MT. Com a inicial, vieram os documentos. Consoante despacho 

de ref. 20861787, foi determinado à parte autora que comprovasse sua 

hipossuficiência ou que procedesse ao pagamento das custas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

do feito. Contudo, à ref. 29610003 restou certificado que a parte autora 

deixou transcorrer o prazo legal “in albis”. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Conforme certidão de ref. 29610003, a parte autora devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de cumprir a determinação 

judicial, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante do exposto 

e o que mais consta nos autos, ausentes os pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela 

parte autora. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que não se 

perfectibilizou a triangulação processual. Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, DÊ-SE BAIXA e ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 6 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-17.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

AMARILDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

JULIANA KAROLINA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO OAB - MT0005136A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000149-17.2020.8.11.0027. AUTOR: 

AMARILDO PEREIRA DA SILVA, EDUARDO JOSE RIBEIRO DA SILVA, 

JULIANA KAROLINA RIBEIRO DA SILVA REU: EDUARDO JOSE RIBEIRO DA 

SILVA - SENTENÇA- Trata-se de ação de exoneração de alimentos 

consensual, promovida pelo alimentante Amarildo Pereira da Silva e pelos 
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alimentados Eduardo José Ribeiro da Silva e Juliana Karolina Ribeiro da 

Silva com o fim de isentá-lo do pagamento de pensão alimentícia. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse, 

bem como pelo prosseguimento do feito, independente de novas vistas. 

Relatei. DECIDO. Consubstanciado do que consta nos autos, verifica-se a 

expressa concordância das partes quanto aos pedidos iniciais, porquanto 

todos outorgaram poderes em favor do advogado peticionante. Assim, é 

medida que se impõe o deferimento do pleito exordial, conforme coaduna 

ao presente entendimento os julgados superiores, passamos à análise: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

ESCLARECIMENTOS IRRELEVANTE. EXONERAÇÃO CONSENSUAL DE 

ALIMENTOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO 

PROVIDO. 1. Hipótese de exoneração consensual de alimentos. 1.1. 

Pretensão dos interessados fundamentada no fato de ter a alimentada 

atingido a maioridade, exercer atividade remunerada e não estudar. (...) 3. 

Com a cessação do dever de sustento e, diante da anuência dos 

interessados em promover a exoneração dos alimentos, 

independentemente dos percentuais que sejam efetivamente descontados 

na folha de pagamento do alimentando, deve ser homologada a 

exoneração consensual para que surta seus efeitos jurídicos regulares. 3. 

Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0704005-10.2018.8.07.0006, 

Relator: Álvaro Ciarlini, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 24/05/2019.) Destarte, considerando que o pedido de 

exoneração de alimentos foi proposto com anuência do alimentante e dos 

alimentados, JULGO PROCEDENTE a ação, para isentar Amarildo Pereira 

da Silva do pagamento de pensão alimentícia aos alimentados Eduardo 

José Ribeiro da Silva e Juliana Karolina Ribeiro da Silva, o que faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se as partes. Desnecessária ciência ao Ministério Público. 

Decorrido o prazo para eventual recurso, ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautela. P.R.I.C. Itiquira/MT, 24 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-33.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000038-33.2020.8.11.0027. AUTOR(A): 

JOAO GOMES BATISTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Manifestem-se as partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, informando as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem os autos concluso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 23 de março de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 3490-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inspetor Chefe do Departamento Fiscal da 

Secretaria do Estado da Fazenda de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3490-73.2017.811.0027

Código: 53528

-SENTENÇA EM EMBARGOS-

TIBRE INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, interpôs os presentes Embargos 

de declaração em detrimento da sentença (ref.27) que julgou procedente o 

pedido inicial (segurança), todavia, constou como parte autora “Satelital 

Brasil Comercio Ltda”.

Destarte, diante do erro/contradição constante na decisium, o impetrante 

vem em juízo requerer o acolhimento do respectivo recurso, para retificar 

o nome da parte autora, para que passe a constar: “TIBRE INDÚSTRIA 

METALURGICA LTDA”.

Intimada a parte requerida (ref.42), manteve-se inerte.

É a síntese do necessário.

Decido.

Do que consta, trata-se de embargos de declaração interposto pela parte 

autora em face da sentença (ref.27), sob o argumento de que não 

constou o nome correto da parte autora, incorrendo, desta forma, em 

contradição/omissão.

 Pois bem, em análise ao que consta nos respectivos embargos, verifico 

que há contradição/omissão a ser sanada, em razão de não ter sido 

consignada o nome correto da empresa impetrante/requerente, qual seja: 

TIBRE INDÚSTRIA METALURGICA LTDA.

Assim, para fins de cumprimento das determinações consignadas na 

respectiva sentença, ACOLHO os embargos de declaração interpostos e 

JULGO PROCEDENTE, tanto para sanar a omissão aventada e retificar à 

sentença para que passe a constar tão somente o nome correto da 

impetrante (TIBRE INDÚSTRIA METALURGICA LTDA), mantendo-se os 

demais termos.

Certifique-se o necessário. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Itiquira-MT, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 314-52.2018.811.0027

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva, PEDRO PEREIRA, Maria 

Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o débito 

representado no contrato e extratos (anexos a inicial), no valor de 

R$110.041,68 (cento e dez mil e quarenta e um reais e sessenta e oito 

centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC 

a partir do ajuizamento/distribuição da ação que se deu em 08/02/2018, e 

juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

ocorrida em 02/05/2018.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, este último no montante de 10% do valor da 

causa.Prossiga-se na presente ação, em forma de feito executivo (artigo 

701, § 8° do CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Itiquira/MT, 04 

de novembro de 2019.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58353 Nr: 1764-30.2018.811.0027

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAREZ RANGEL DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:25.609/MT

 NOMEIO o (a) Advogado, Dr. JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR, 

OAB – 25.609/MT para promover a defesa dos interesse do acusado José 

Vitor Messias de Souza, apresentando Contrarrazões recursais, no prazo 

legal.Destaco que trata-se de processo de réu preso. FIXO os honorários 

advocatícios em 03 (três) URHs a favor do advogado dativo.Por 

conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o múnus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados (...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 
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remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Expeça-se certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito, principalmente para que apresente as contrarrazões 

recursais no prazo legal.Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens de estilo, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 314-52.2018.811.0027

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva, PEDRO PEREIRA, Maria 

Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e 

requeira o que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo informar no autos o valor atualizado 

do débito, a fim de possibilitar a expedição de mandado de intimção.

(formulário 1183)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62756 Nr: 344-53.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCN, NAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, Carlos Henrique Nascimento Areco - OAB:24797/O

 Considerando o artigo 316, do Código de Processo Penal, com as 

alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que aduz:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 

de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, 

de 2019).

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 

da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

 Dessa forma, considerando a gravidade em concreto do crime imputado 

e, especialmente que o réu já foi sentenciado e condenado a uma pena de 

27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

tendo apresentado recurso de apelação, e este já ter sido remetido para 

julgamento no Egrégio Tribunal de Justiça, é imprescindível a segregação 

cautelar, para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração 

criminosa.

 Assim sendo, verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da 

prisão preventiva e pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou 

a segregação cautelar do denunciado, mantenho-a.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2495-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Carvalho Paulinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON GOMES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:25.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de ref. 54, revogo a nomeação do causídico de ref. 49 

e NOMEIO o Dr. JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR, inscrito sob a 

OAB n. 25.609/MT, para patrocinar os interesses os interesses da autora, 

nos termos da decisão de ref. 49.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 18 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-86.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO CANAVERDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON TERUO YOSIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

8010100-86.2015.8.11.0027. Decisão. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela movida por Josevaldo Canaverde Costa em 

desfavor de Nelson Teruo Yosida. Determinada a juntada de cópia de 

seus documentos pessoais, comprovante de endereço em seu nome, ou 

em nome de terceiro e procuração “ad judicia”, sob pena de indeferimento, 

deixou o autor, entretanto, transcorrer, sem qualquer providência, o prazo 

que lhe foi assinado, conforme certidão de ID 22731535. É o Relatório. 

Decido. O autor não sanou o defeito da petição inicial, como lhe foi 

determinado, de maneira que deve ela ser indeferida por inábil a dar início 

à relação jurídica processual. Ante o exposto, uma vez não sanada a 

irregularidade aventada na exordial, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem custas por ser tratar 

de juizado especial, conforme previsto no artigo 54, da Lei n° 9.099/95. 

Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não se 

perfectibilizou a angularização processual. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso, certifique-se, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se as baixas necessárias. 

Itiquira-MT, 23 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-05.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANA TUNES PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANA TUNES PARREIRA OAB - MT13397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010237-05.2014.8.11.0027 Polo Ativo: 

FRANCIANA TUNES PARREIRA Polo Passivo: B2W COMPANHIA DIGITAL e 
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ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, são norteados por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, é que 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Restituição de Valores Pagos cumulada com Indenização por 

Dano Moral, ajuizada pela Promovente em face das Promovidas, todas 

devidamente qualificadas nos autos. Pleiteia a Promovente a rescisão do 

contrato e a devolução do valor de R$ 224,67 (duzentos e vinte e quatro 

reais e sessenta e sete centavos), bem como requer a condenação das 

Promovidas em danos morais. Alega a parte Promovente que na data de 

14/05/2013, adquiriu junto a primeira Promovida uma cafeteira, modelo 

expressa crema silver, 127v, Electrolux no valor de R$ 224,67 (duzentos e 

vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), e que após 2 (dois) 

meses de uso o produto apresentou defeito. Narra que se dirigiu a uma 

das lojas da 1ª Promovida mais próxima (Rondonópolis), e que lhe foi 

orientado por um dos atendentes a procurar uma assistência técnica da 

Electrolux, e que assim procedeu, que por várias vezes entrou em contato 

pelo SAC da 2ª Promovida, onde foi requerido o envio da reclamação pelo 

site, e que após alguns dias, um funcionário entrou em contato com a 

Promovente e lhe passou um código do correio para envio do produto 

defeituoso para a assistência técnica, e que assim procedeu. Aduz que o 

produto lhe foi devolvido com os mesmos defeitos, o que novamente gerou 

uma reclamação à 2ª Promovida, sendo encaminhado outro código de 

postagem para envio do produto. Sustenta a Promovente que desde a data 

do envio do produto (16/01/2014) o mesmo não lhe foi devolvido, motivo 

pelo qual ajuizou a presente ação. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 30/04/2015 às 10h00m (ID 6921636), a 2ª 

Promovida não compareceu, o que foi decretada a sua revelia (ID 

6921640), entre as partes presentes não houve a realização de acordo. 

Contestações foram apresentadas tempestivamente. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise das preliminares 

arguidas em contestação. PRELIMINARES 1 – DA PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA ARGUIDA PELA 2ª PROMOVIDA Restou devidamente 

evidenciado nos autos, que a parte Promovente adquiriu produto que 

apresentou defeito, o que desafia o conserto do vício ou a substituição do 

mesmo. Conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor, quando 

um produto apresenta vício dentro do prazo legal de garantia, o prazo para 

reclamar é de 30 (trinta) dias para não-duráveis e de 90 (noventa) dias 

para os duráveis, a partir da entrega, sendo o consumidor amparado pelo 

previsto no microssistema consumerista. In casu, a cafeteira comprada em 

14/05/2013 e recebida no mês 06/2013, apresentou vício com 2 (dois) 

meses de uso (15/08/2013), fato que levou a Promovente acionar as 

Promovidas, que somente no mês 09/2013 solicitou o envio do produto à 

assistência técnica através do correio, cujo vício não foi sanado e a 

cafeteria reenviada para o conserto, da qual não foi devolvida. Prescreve 

o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 26. O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: II - 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis. § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se 

no momento em que ficar evidenciado o defeito. Como visto, a Promovente, 

assim que constatou o defeito na cafeteria procurou as Promovidas para 

sanar o defeito. Dessa forma, não há no presente caso a ocorrência do 

instituto da decadência, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. 2 – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA 1ª PROMOVIDA 

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 1ª 

Promovida, tem-se que a mesma já fora afastada (ID 692140), nos termos 

dos artigos 18 c/c art. 3º da Lei 8.078/90, em que, prescreve que, podem 

figurar no polo passivo da demanda, tanto aquele que produziu, como 

aquele que forneceu o produto de consumo. 3 – PRELIMINAR DE 

EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE AMERICANAS S/A E INCLUSÃO DE 

B2W COMPANHIA DIGITAL A preliminar arguida já foi acolhida (ID 692140) 

e polo passivo retificado. 4 – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL ARGUIDA PELA 2ª PROMOVIDA De fato as questões 

que envolvem necessidade de realização de prova pericial são 

incompatíveis com o rito do Juizado Especial, visto que no mesmo não se 

processa causas complexas, conforme reza o artigo 3º da Lei. 9.099/95. 

Todavia, no presente caso, como se analisará no mérito, a documentação 

acostada aos fólios, será suficiente para o desate da lide, pelo que rejeito 

a preliminar arguida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, passo a 

analisar o mérito. Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

das contestações apresentadas pelas Promovidas, consigno que, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Deste modo, as partes Promovidas não desincumbiu do ônus imposto pela 

lei. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Prescreve o 373, II do CPC – “O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Pois bem, quando um produto apresenta vício 

dentro do prazo legal de garantia, o envio a assistência técnica é direito do 

consumidor, e uma obrigação solidária entre os fornecedores que 

compõem a cadeia de consumo. O que foi retratado nos autos, é que a 

cafeteira foi enviada via correio à assistência técnica indicada pela 2ª 

Promovida, cujo defeito não foi sanado e o produto reenviado e não 

restituído ao consumidor. Estando a parte Autora em situação de 

vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica e sendo a parte mais fraca 

nesta relação, está protegida pelas Leis consumeristas, diante de falha na 

prestação dos serviços prestados pelas Promovidas. Também, é claro que 

não olvidamos que a Lei garante aos fornecedores, o direito de corrigir o 

vício apresentado em 30 dias, mas, de outro lado, que há disponibilização 

de assistência técnica, conserto ou substituição do produto, o que 

concretiza direito de ambas as partes vinculadas no contrato de consumo. 

Mas, in casu, não foram respeitados os direitos do consumidor, pois, os 

fornecedores, aqui entendidos, o comerciante e o fornecedor, não 

resolveram o problema apresentado pelo produto comprado, e ainda, 

estão em posse do mesmo. Portanto, incabível agora, alegar isenção de 

responsabilidade pela não oportunidade da sanar o vício apresentado. É 

pacificado pelo STJ que o estabelecimento comercial deve ser acionado 

pelo consumidor em caso de não existir uma autorizada no Município em 

que o produto foi adquirido. Apesar das Promovidas alegarem a 

inexistência de responsabilidade, restou comprovado nos autos que o 

produto apresentou vício, dentro de prazo de garantia e 

subsequentemente a isso, houve falha na prestação de serviços de 

assistência técnica. Bem se vê, portanto, que as Promovidas não 

cumpriram com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, que elenca responsabilidade solidária e objetiva. O 

comerciante/fabricante que auferem lucros com as vendas de bens 

duráveis, são diretamente responsáveis por esses, enquadrando-se no 

conceito de fornecedores. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada 

na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De acordo com o artigo 30 

do CDC é obrigação das Promovidas, em face do dever de lealdade, 

prestar informação clara e adequada, em atenção ao princípio da boa-fé 

objetiva que rege as relações de consumo. Quanto ao dano moral, 

entendo que resta configurado, e deve ser reparado. O dissabor 
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experimentado pela consumidora ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, lesão à sua dignidade, devendo, 

ser indenizada, como preceitua o art. 6º, VI do CDC. Tal dano se dá in re 

ipsa, pela mera ocorrência do fato danoso. Cabe salientar que não há que 

se exigir prova da existência do dano moral alegado pela parte, pois que 

este é normativo e decorre do sofrimento da vítima atrelada às condições 

do caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano moral, mas 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum arbitrado que deve 

considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso 

concreto, entre as quais, a demorada irrazoada e ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, 

pelo que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, DECRETO a revelia da 2ª Promovida, REJEITO as preliminares 

arguidas de ilegitimidade passiva, decadência e complexidade da causa e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, o que faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1 – Rescindir o contrato de 

compra e venda e Condenar as Promovidas, solidariamente a PAGAR à 

parte Autora a título de dano material, o valor de R$ 224,67 (duzentos e 

vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), corrigido 

monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

DESEMBOLSO/PAGAMENTO (14/05/2013). 2 - Condenar as Rés, 

solidariamente a COMPENSAR/PAGAR a parte Autora, a título de dano 

moral, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), corrigido monetariamente a 

partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

19 de fevereiro de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-77.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000156-77.2018.8.11.0027. REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP REQUERIDO: ROSANA 

CASTRO DA SILVA -SENTENÇA- Trata-se de Ação de Cobrança 

promovida por GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

em desfavor de ROSANA CASTRO DA SILVA em que as partes 

apresentaram pedido de homologação de acordo, em que pactuaram 

sobre o objeto da lide. Anexaram aos autos o termo de acordo assinado 

pelas partes, a qual descreve a forma de pagamento a ser realizada para 

adimplemento do débito (ID 15738808). É o breve relatório. DECIDO. Sem 

delongas, considerando o acordo realizado entre as partes, homologo o 

presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

certificado o necessário e cumpridas às determinações acima intimem-se 

e ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C. Itiquira/MT, 13 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-77.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000059-77.2018.8.11.0027 Polo Ativo: ALEXSANDRO 

MARQUES DE SOUZA Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização 

por Danos Morais, ajuizada por ALEXSANDRO MARQUES DE SOUZA em 

face de VIVO S.A, todos qualificados nos autos. Aduz a parte Promovente 

que teve seu nome lançado indevidamente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito por dívida que desconhece. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 07/03/2019, às 08h00m, a mesma restou 

prejudicada em razão da ausência da parte Promovente (evento n. 

18460776). A parte Promovente foi devidamente intimada para o ato, por 

meio de seu advogado constituído nos autos, cuja intimação foi publicada 

no Diário da Justiça Eletrônico, ID 17282178. Pois bem, como preconiza o 

artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o (a) Demandante deixa de comparecer a 

qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; No caso vertente, 

observa-se que a parte Promovente foi regularmente intimada da 

realização da audiência, não justificando sua ausência, bem como não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do artigo 362, § 1°do CPC. Ainda, após o ato, a parte Promovente 

permaneceu inerte quanto a sua ausência, em nada se manifestou, ou 

requereu. Em entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA 

– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente ao pagamento das 

custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por cento) sob o valor da 

causa, de acordo com o artigo 51, § 2º da Lei n.° 9.099/1995 e Enunciado 
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nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao 

Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 21 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Arquivem-se os autos imediatamente, 

caso necessário poderão ser desarquivados sem custas quanto ao 

desarquivamento. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-18.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Terminal de Itiquira S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES OAB - PR83904 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000869-18.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

LUIZ CARLOS ROCHA Polo Passivo: TERMINAL DE ITIQUIRA S/A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, entendo que não há necessidade 

instrução processual. "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder." (REsp 2832/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 

17.09.90) Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de Reclamação ajuizada pela parte 

Promovente em face do Promovido, todos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a determinação judicial para que o Requerido pague a 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente a serviço de reforma e 

manutenção realizado no Terminal de Itiquira no ano de 2017, que não foi 

pago. Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 06 de 

fevereiro às 12h50m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de 

acordo entre as partes. O Promovido em sede de contestação, alega que 

contratou a Sra. Jucélia Ilário Mariano para a execução de reparos na 

calçada entre os silos 1 e 2 e sala de treinamentos do Terminal Itiquira, e 

que, a mesma subcontratou o Autor para auxiliar na prestação do serviço. 

Afirma ainda que, o serviço foi prestado, e foi emitida nota fiscal referente 

a prestação do serviço em nome da Sra. Jucélia Ilário Mariano, e que no 

mês de abril de 2017 a Ré ingressou em juízo com pedido de Recuperação 

Judicial, e que o crédito do Autor foi habilitado na Recuperação Judicial, 

que deverá obedecer a ordem de pagamento e as respectivas 

preferências dos grupos e classes de credores previstas na lei 

11.101/05. O Promovente não apresentou impugnação. É a sua do 

essencial. MOTIVAÇÃO Considero que os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, tão pouco preliminares 

arguidas, passo ao julgamento do mérito. Pois bem, em análise dos autos, 

verifico que a pretensão da parte Promovente é o recebimento de serviço 

prestado no Terminal Itiquira e que não foi pago. As partes não efetivaram 

contrato formal. Em defesa, o Promovido confessa a contratação do 

serviço, sustentando que está em Recuperação Judicial e que o crédito do 

Promovente consta na lista de credores quirografários, porém, não trouxe 

aos autos qualquer documento que comprove que o Autor está em sua 

lista de credores aprovada em Assembleia Geral. Assim, tendo em vista a 

confissão do Promovido quanto ao direito do Promovente quanto ao 

recebimento da quantia pleiteada, julgo procedente o pedido do Autor. Em 

jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - TAXAS CONDOMINIAIS - ERRO NA FORMA DE RATEAR AS 

DESPESAS DO EDIFÍCIO - FATO RECONHECIDO PELO RÉU EM 

CONTESTAÇÃO - DISCUSSÃO REMANESCENTE ACERCA DO VALOR 

COBRADO EM EXCESSO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - 

INDEFERIMENTO - ATO QUE PODE SER REALIZADO EM SEDE DE 

LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

processo trata de questões meramente de direito, pois versa sobre a 

existência - ou não - de erro na forma como era procedida a divisão das 

despesas condominiais e efetuada a cobrança das respectivas taxas. 

Portanto, nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil , possível o 

julgamento antecipado da lide, até porque, o requerido reconheceu o 

equivoco. 2. Determinado em sentença que o quantum efetivamente devido 

pelo réu será apurado em liquidação de sentença, onde poderá, 

oportunamente, ser realizada a perícia pleiteada, não se vislumbra 

qualquer prejuízo capaz de configurar cerceamento de defesa. TJ-PR - 

Apelação Cível AC 6252902 PR 0625290-2 (TJ-PR). Relator: Domingo José 

Perfetto. Julgamento: 26/11/2009). Registra-se que, quanto ao fato da 

Promovida está em processo de Recuperação Judicial, a meu ver, a 

tramitação processual deve prosseguir até que seja eventualmente 

constituído um título executivo judicial apto a possibilitar a posterior 

habilitação de crédito pela pessoa do Promovente. A fim de respaldar o 

entendimento acima mencionado, segue abaixo o que resta disposto pelo 

Enunciado 51 do FONAJE: ENUNCIADO 51 - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação- XXI 

Encontro-Vitória/ES). (Destaquei). DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o 

que faço com resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso I do 

artigo 487 do Código de Processo Civil, para: 1 – CONDENAR a parte 

Promovida a pagar ao Promovente a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a ser corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor – INPC, a partir da publicação desta decisão, com acréscimo 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; 2 

- Transitado em julgado sem interposição de Recurso, intimem-se e 

arquivem-se os autos. Ressalto que o crédito deverá ser habilitado pelo 

credor no procedimento de recuperação judicial. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

23 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-32.2013.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FIDELIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 
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8010037-32.2013.8.11.0027. Vistos. Intime-se a parte autora, através de 

seus novos procuradores (ID 18852694), para que no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que for de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itiquira/MT, 05de dezembro de 2019. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-30.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000185-30.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: ADRIANO TAVARES 

DA SILVA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME em 

face de ADRIANO TAVARES DA SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 212,35 (duzentos e doze reais 

e trinta e cinco centavos). Juntou aos autos Contrato de Venda a Crédito 

com Reserva de Domínio. Pois bem, verifica-se que as partes em 

audiência de tentativa de conciliação realizada na data de 29 de janeiro de 

2020 às 14h40m (quatorze horas e quarenta minutos), transigiram com o 

objetivo de por fim ao presente feito (ID 28583730). Dessa forma, nos 

termos do artigo 840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, para 

que surta e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado pelas partes, nestes autos, em conseqüência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 19 de fevereiro de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as 

partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-48.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICA MARA FELIZARDO RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000188-48.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Polo 

Passivo: GLEICA MARA FELIZARDO RAMOS DECIDO. Vistos etc., Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Promovente em 

face da Promovida, todos qualificados nos autos. Ato posterior a 

propositura da ação, a parte Promovente comunicou nos autos que a parte 

Promovida efetuou o pagamento integral da dívida (ID 20393502). Diante do 

exposto, considerando a quitação do débito e a inexistência de outras 

obrigações entre as partes, DEFIRO o pedido da credora e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Tendo em vista que a Promovida não foi citada, e a 

Promovente informa a quitação do débito por parte daquela, após 

publicação desta decisão, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, com 

as baixas e anotações necessárias. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 23 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Arquivem-se os autos, de imediato. 

Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-24.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000787-24.2019.8.11.0047. AUTOR(A): IRACY 

FERREIRA DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos. Sem Resolução 

de Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial. RELATÓRIO Trata-se 

de DECLARATÓRIA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por IRACY FERREIRA DOS 

SANTOS, em face do BANCO BMG S.A. Foi determinada a emenda à inicial 

(ID 26546308), para a juntada de documentação pertinente ao caso, sendo 

que os vícios apontados não foram sanados (ID 28270969). É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Conforme exposto acima, determinada a 

emenda à inicial, a parte autora não logrou êxito no cumprimento da 

diligência, fato este que acarreta a extinção do feito sem julgamento do 

mérito por indeferimento da inicial. Senão, vejamos: Art. 321. O juiz, ao 

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

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

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

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. DISPOSITIVO Deste modo, 

declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 

485, I, do Código de Processo Civil. Custas suspensas, nos termos do art. 

98, §3°, do CPC. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao 

arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 24 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000286-70.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. R. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. I. D. S. T. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000286-70.2019.8.11.0047. AUTOR(A): WALTER 
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LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA REU: FRANCYNE INAHYANA DE SOUZA 

TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos c/c 

Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo WALTER LUIZ RODRIGUES 

TEIXEIRA, em face de FRANCYNE INAHYANA DE SOUZA TEIXEIRA. Partes 

qualificadas no feito. Determinada a intimação do autor para que 

comprovasse a insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família (ID 20815243), aportou nos autos pedido de desistência do 

feito (ID 26923638). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Conforme o acima delineado, a parte autora pugnou pela 

desistência da ação. Assim necessário se faz a extinção dos autos, 

salientando que inexistiu a citação. DISPOSITIVO Posto isso, declaro a 

EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Determino o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

À secretaria, para providências. Jauru – MT, 20 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA CRISTINA MARQUES DAS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FLAUSINO VILELA (AUTORIDADE COATORA)

WILLIAN DAVID DA HORA (AUTORIDADE COATORA)

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT (IMPETRADO)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - 010.351.431-78 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000022-19.2020.8.11.0047. IMPETRANTE: JUNIA 

CRISTINA MARQUES DAS NEVES IMPETRADO: CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FIGUEIRÓPOLIS 

D'OESTE/MT, MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT AUTORIDADE 

COATORA: WILLIAN DAVID DA HORA, EDUARDO FLAUSINO VILELA 

PROCURADOR: ROSANGELA FERREIRA DE MATOS Vistos etc. Tendo em 

vista informação nos autos de interposição de agravo de instrumento (ID 

28713085); mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos, nos termos do ID 28076209. Certifique se o Egrégio Tribunal 

de Justiça deferiu, em sede de antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal. Caso indeferida, dê-se seguimento à 

decisão de ID 28076209; caso contrário, voltem-me os autos conclusos 

para atender à determinação do Egrégio Tribunal da Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 25 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39797 Nr: 447-05.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA DE SOUZA DA SILVA, Rg: 

1061135, Filiação: Francinete Ferreira de Souza e Francisco da Solidade 

da Silva, data de nascimento: 19/12/1988, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, solteiro(a), Telefone 65 -96118138. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Inquérito Policial n.º: 

447-05.2016.811.0091 – Código 39797 Simp nº 000382-062/2016 O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de: FABIANA DE SOUZA DA 

SILVA, vulgo ''Bia'', brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

00001061135, e do CPF nº 992.984.812-68, nascida aos 19/12/1988, em 

Vilhena/RO, filha de Francisco da Solidade da Silva e Francinete Ferreira 

de Souza, residente e domiciliada na Avenida 25, n.º 119, Bairro Cidade 

Alto, cidade de Chupinguaia/RO, CEP: 76990-000, telefone para contato: 

9961-8136. com fundamento nos fatos a seguir narrados: 1. Resumo dos 

fatos No dia 13/04/2016, no Bairro Vista Alegre, nesta cidade de Jauru/MT, 

a denunciada FABIANA DE SOUZA DA SILVA praticou atos libidinosos 

diversos da conjunção carnal com a vítima M. M. L., quando esta tinha 13 

(treze) anos de idade (art. 217-A, caput, do CP). 2. Detalhamento dos 

fatos Consta do incluso IPL que na data acima mencionada a menor M. M. 

L. foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Jauru pela Conselheira 

Tutelar Alzira Ferreira da Silva para registrar o Boletim de Ocorrência nº 

2016.124141, onde foi relatado que a menor teria um suposto 

envolvimento amoroso com a denunciada FABIANA DE SOUZA DA SILVA. 

Em seu termo de declarações (fls. 04) a vítima afirmou que realmente tinha 

um relacionamento amoroso com a denunciada, e que ambas estariam 

namorando, inclusive dormiam juntas em uma cama de solteiro, que a 

indiciada já fez carícias em suas partes íntimas, beijou-a e que FABIANA já 

introduziu o dedo em sua vagina. A Conselheira Tutelar (fls. 07) declarou 

que recebeu uma ligação anônima relatando os fatos ora expostos, e que 

ao se deslocar até a residência que lhe foi informada, pôde constatar a 

veracidade dos fatos. A denunciada FABIANA DE SOUZA DA SILVA, 

interrogada pela autoridade policial (fls. 08/09) confirmou todos os fatos 

expostos, afirmando ainda que os pais da vítima não aceitam o 

relacionamento das duas, motivo pelo qual saíram da cidade onde a menor 

morava com seus pais para esta cidade de Jauru/MT. 3. Pedido Ante o 

exposto, denuncio FABIANA DE SOUZA DA SILVA como incursa no art. 

217-A, caput, do Código Penal, requerendo, para tanto, seja a presente 

denúncia recebida, citando-se a denunciada, seguindo-se regular 

instrução até final sentença condenatória. Jauru/MT, 18 de julho de 2016. 

DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça Substituto Testemunhas: 

1. M. M. L. - Vítima (fls. 04) 2. Alzira Ferreira da Silva – Conselheira Tutelar 

(fls. 07)

Despacho: Vistos, etc.Cuida-se de Denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO em face de FABIANA DE SOUZA DA SILVA, 

pela prática, em tese, da conduta delitiva prevista no art. 217-A, caput, do 

Código Penal. Recebida a denúncia (Ref. 4), a réu não foi encontrada para 

citação conforme certidão negativa e missiva negativa Refs. 11, 19 e 

39.Instado, o Ministério Público informou que realizada diligências nos 

sistemas SIEL, SEFAZ/MT, SINESP e SIAP, na qual não logrou êxito em 

localizar endereços diversos do já informado para citação, razão pela qual 

requer a citação editalícia (Ref. 43).É o breve relatório. DECIDO.DA 

CITAÇÃO POR EDITALEm razão das tentativas frustradas de localização 

da denunciada, CITE-A por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. DA DECRETAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVATenho como cabível a decretação da prisão 

preventiva da denunciada com o escopo de assegurar a aplicação da lei 

penal (art. 312, do CPP), até porquanto o caso em tela preenche o 

requisito de admissibilidade da prisão preventiva, nos termos do art. 313, 

inciso I, do CPP.Somado a isso, o Colendo Supremo Tribunal Federal já 

pacificou entendimento no sentido de que “a simples fuga do acusado do 

distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o 

decreto de prisão preventiva” (RT 497/403).Pelo exposto, nos termos do 

art. 313, inciso II, do CPP e art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez 

presentes os pressupostos dos indícios de autoria e prova da 
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materialidade, além do requisito da garantia de aplicação da lei penal, 

decreto a prisão preventiva de FABIANA DE SOUZA DA SILVA, 

qualificada nos autos. EXPEÇA-SE mandado de PRISÃO PREVENTIVA, 

com validade até a data de 21/02/2032, e encaminhe-o para às 

autoridades policiais locais, incluindo-o, ainda, no BNMP (art. 289-A, do 

CPP). Após o prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 23 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54798 Nr: 1685-54.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

1.INTIMAR o advogado constituído pelo denunciado, via DJE, para que 

fique ciente da data designada para realização de audiência de instrução 

e julgamento, qual seja dia 27 de ABRIL de 2020, às 16h00, no Edifício do 

Fórum de Jauru/MT.

2. DEVERÁ o advogado ser intimado ainda de que o denunciado 

participará da referida solenidade via videoconferência.

Jauru, 24 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39571 Nr: 370-93.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Paulo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO PAULO SANTANA, Cpf: 

92877699153, Rg: 11954183, Filiação: Albertina Nogueira de Santana e 

Mario Paulo de Santana, data de nascimento: 02/03/1979, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro, Telefone 6599212264. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc. Extinção da Punibilidade – Prescrição Trata-se de 

Executivo de Pena do(a) recuperando(a) REGINALDO PAULO SANTANA, 

condenado(a) pela prática de ilícito capitulado no art. 129, § 9°, do CP, com 

as implicações do art. 5°, I, da Lei n. 11.340/2006, a pena de 4 (quatro) 

meses de detenção, em regime inicial ABERTO – guia pág. 

78/79.Depreende-se dos autos que fora extinta a punibilidade pela 

prescrição em relação outra condenação em desfavor do recuperando 

(Ref. 69), remanescendo a condenação em epígrafe.A sentença fora 

proferida em 18/5/2015 - págs. 89/94. A defesa interpôs recurso de 

apelação que fora desprovido, tendo o acordão transitado em julgado para 

acusação no dia 30/8/2016 – pág. 100. É o relatório. Fundamento e decido. 

Constata-se que a pena em concreto imposta ao recuperando foi de 4 

(quatro) meses de reclusão e, em razão disso, o prazo prescricional é de 

3 (três) anos, nos termos dos art. 110 e § 1°, e art. 109, VI, e parágrafo 

único, ambos do CP.Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado 

a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos 

prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o 

condenado é reincidente.§ 1oA prescrição, depois da sentença 

condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de 

improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em 

nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou 

queixa.Art. 109.A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo 

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, 

verificando-se:V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano 

ou, sendo superior, não excede a dois;Parágrafo único - Aplicam-se às 

penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas 

de liberdade. Dessa forma, verifico a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória em 30/8/2019, se considerado o trânsito em julgado 

para a acusação 30/8/2016 e não havendo marco interruptivo da 

prescrição, pois ausente a realização da audiência admonitória, já se 

passaram mais de 3 (três) anos desde então.Ausente pena de 

multa.DISPOSITIVOPelo exposto, declaro extinta a punibilidade do(a) 

recuperando(a) REGINALDO PAULO SANTANA, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão executória estatal, o que faço com fulcro nos art. 

107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do CP, por reconhecer, ex ofício, nos 

termos de art. 61 do CPP.Transitada em julgado, arquive-se, dando-se às 

baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 23 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-29.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO FILIPE DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2020 Hora: 16:00

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-29.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO FILIPE DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000819-29.2019.8.11.0047. REQUERENTE: HIAGO FILIPE DE SOUZA 

COSTA REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos etc. Relatório. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ANTECIPADA, em caráter LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por HIAGO FILIPE DE SOUZA COSTA em 

desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. Noticia o Reclamante que é 

correntista do Reclamado, e utiliza a conta corrente para realizar 

transações como pagamentos de boletos, transferências etc. Relata que 
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no dia 06/12/2019, tentou realizar uma transferência para pagamento de 

um veículo no valor de R$54.034,62, contudo, a mesma não se efetivou 

com mensagem de “transferência devolvida”, na sequência apareceu a 

mensagem que efetuaram o bloqueio temporário dos seus produtos. 

Afirma que sem qualquer comunicação prévia a reclamada unilateralmente 

realizou o bloqueio da conta corrente mesmo estando com saldo positivo, 

tal fato impediu o autor de realizar qualquer pagamento. Requer o 

desbloqueio da conta e pelos transtornos vivenciados, a indenização por 

danos morais. Em defesa a Reclamada aduz que inexiste ilicitude na 

conduta praticada, que possui regulamentos a serem seguidos, incluindo a 

atualização cadastral e a identificação de atividades suspeitas. Que não 

ocorreu desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, nem tampouco 

aos princípios estabelecidos na citada norma. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, foi deferido a inversão do ônus da prova, (evento 

27234488), cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando detidamente os autos, verifico que 

razão assiste a parte autora, uma vez que a reclamada não apresentou 

qualquer prova que demonstre a licitude do ato (bloqueio da conta 

corrente), ou seja, não comprovou a legalidade da conduta, sendo que, o 

bloqueio em contas correntes é ato extremamente ilícito e ilegal ademais 

sem notificação previa do correntista. Portanto, não se desincumbiu a 

parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

reclamante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE 

FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO 

BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO 

DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de 

conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da 

suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. (N.U 1018798-22.2019.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, 

Publicado no DJE 07/02/2020). Grifei. No caso concreto, o bloqueio 

indevido a conta corrente do autor, ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido, para: a) Condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. b) Determinar o 

desbloqueio da conta do autor, em relação ao objeto desta demanda, no 

prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 até o 

limite de R$ 10.000,00. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000017-94.2020.8.11.0047. REQUERENTE: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA Rejeito a preliminar, 

considerando o disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95. Passo à análise do 

MÉRITO. Os pedidos da autora são procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C DANOS MORAIS 

ajuizada por ROSANGELA FERREIRA DE MATOS em face da 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, narra a inicial que a 

Autora ingressou na instituição de ensino superior como aluna do curso 

pós graduação em direito público. Aduz a autora que em data anterior 

havia ajuizado ação em desfavor da requerida requerendo a abertura de 

prazo para concluir a disciplina de Metodologia de Pesquisa e TCC, o que 

foi devidamente cumprido; que após a conclusão requereu o certificado, 

todavia não obteve êxito. Nesses autos a proponente pleiteia em liminar a 

expedição do certificado, e indenização por danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Por outro turno, a reclamada alega que inexiste 

provas do alegado na inicial, ou seja, a reclamante deixou de demonstrar o 

preenchimento dos requisitos para entrega do certificado de conclusão de 

curso ou do diploma, por fim, requer a improcedência da ação. Pois bem. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, foi deferida a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A autora concluiu o curso em 04 de abril de 2018, recebendo 

o diploma somente em 2020, após ingresso da ação judicial por força de 

liminar, desse modo, fica evidenciada a negligência da reclamada. A 

empresa ré por sua vez se limitou a relatar ausência de prova do alegado 

na inicial, todavia, não verifico tal ocorrência, vez que a parte autora 

instruiu o pedido inicial com as provas necessárias ao deslinde da 

demanda. Portanto tenho que a parte requerida não desincumbiu do ônus 

probatório conforme determina o art. 373, inciso II do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor/requerido por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos 

e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. Nesse sentido: 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE SENTENÇA - REJEITADAS - 

DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
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SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A 

TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- 

Restringindo-se a matéria à demora na expedição do diploma não se 

tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial 

Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar 

rejeitada. 2- Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o 

regramento do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Assim, não há nulidade quando 

se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo. 3- A 

parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante. 4- A 

demora excessiva na expedição do diploma é fato ensejador do dever de 

indenizar. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 7- Havendo falha na prestação do serviço, a 

obrigação de fazer deve ser mantida. 8- Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(N.U 1006800-02.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no 

DJE 17/12/2019). Assim, inegável a prática de ato ilícito pela reclamada, 

haja vista que a demora por quase 02 (dois anos) para a confecção e 

entrega de diploma, excede qualquer limite razoável ainda que 

reconhecível a burocracia junto ao MEC. Reconhecida a falha na 

prestação do serviço que causou prejuízos morais a parte autora, resta 

quantificar a indenização. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

Considerando a manifestação realizada pela parte reclamante no evento 

30320359, onde informa que o certificado enviado pelo correio, consta o 

nr. RG diverso do que consta em seus documentos, ou seja, houve 

equívoco na elaboração do certificado, assim, requer o pagamento da 

multa, pelo descumprimento da liminar. Neste caso, defiro o pedido, uma 

vez que o certificado enviado pela reclamada consta dados (RG) 

incorretos da autora, portanto não restou cumprida a obrigação. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

confirmo a tutela deferida e opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural 

para: a) condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida; b) condenar a reclamada a efetuar o pagamento 

da multa estreintes conforme a decisão (evento 28236339), fora arbitrada 

em R$100,00(cem reais), por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000026-56.2020.8.11.0047. REQUERENTE: TULIO MARCOS LEAL LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por TULIO MARCOS 

LEAL LIMA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar. – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Entendo pela 

rejeição da preliminar arguida, uma vez que as provas dos autos são 

suficientes para a elucidação da controvérsia. Mérito. Aduz o reclamante 

que, em 23/08/2019, conforme Termo de Ocorrência sob nº 686291, foi 

informado de que havia irregularidades no medidor de sua unidade 

consumidora, supostamente DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR; que 

posteriormente recebeu as faturas das diferenças apuradas, o qual lhe 

impôs um débito no valor de R$ 20.025,12 (vinte mil, vinte e cinco reais e 

doze centavos), referente a suposto consumo de energia realizado e não 

faturado. Relata que entrou com recurso administrativo, porém sem êxito. 

Foi deferida medida liminar no evento 28209897. Por outro lado, a parte ré, 

em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, trazendo 

documentos, registros fotográficos e explicando que a fatura a maior 

mencionadas na inicial é referente à recuperação de consumo, devido à 

existência de irregularidade no medidor, que gerou o Termo de Ocorrência 

e Inspeção n° 686291, assinado pela parte reclamante. Assim, em que 

pesem os argumentos apresentados pelo reclamante, entendo que há 

prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação 

de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas 

condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com 

amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Ademais, a referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129 § 1º incisos I, II e 

III; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Art. 

129 § 1º - A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) 

(...) Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre 

os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um 

dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma 

sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: (...) Art. 133. 

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a 

distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos 

seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória descritiva dos 

cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de 

energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas 

excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; (...) Nesse 

sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS 

SUFICIENTES – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA 

NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo para apurar irregularidades no consumo, devendo emitir 

laudo técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 

da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do 

procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação e 
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laudo técnico (com certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a 

irregularidade apontada pela concessionária (falha mecânica no medidor), 

as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não configuram ato 

ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) 

(TJMT TRU 113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data 

da publicação no DJE 16/07/2013). Grifei. Todavia, em se tratando de 

cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, 

não há que se falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). No caso, não há 

que se falar em indenização por danos morais tendo em vista que não 

houve comprovação de suspensão do fornecimento de energia em razão 

da fatura eventual discutida nestes autos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, para: 

a) manter a liminar concedida no evento 28209897, no que tange à 

determinação que a reclamada se ABSTENHA de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial; b) indeferir os demais pedidos, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 2480-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 249/2020, 

datado de 18/03/2020, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, tenho por bem cancelar/suspender a audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 2873-50.2017.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 ANTE O EXPOSTO, tendo em vista que o requerente comprovou os 

requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91, com o advento da nova redação 

dada pela Lei nº. 9.720/1998 c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, 

julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora SILVIO JOSÉ DE LIMA o benefício de auxílio doença, 

no valor da média das 12 (doze) últimas contribuições do 

salário-de-benefício, com base na Lei 8.213, de 1991, da data do pedido 

administrativo, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada 

parcela, utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com 

os respectivos períodos de vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o 

Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ.

 3.2. Por conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

devendo a parte ré comprovar que a inclusão ocorreu no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária, pelo descumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 1593-78.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUMBERTO DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Jose Humberto 

Damascena, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do 

artigo 12 da Lei 10.826/03. Relata a denúncia que segundo restou apurado 

do incluso inquérito policial, que no dia 29/10/2016, por volta das 

06h20min, o denunciado JOSÉ HUMBERTO (...) , e multa.multa, à razão de 

um trigésimo (1/15) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos 

fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição 

predominante no STJ), com direito de apelar da presente sentença, caso 

tenha interesse, em liberdade. Substituo, porém, a referida pena privativa 

de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na: a) 

prestação pecuniária (CP, art. 43, I) consistente no pagamento em dinheiro 

a entidade pública ou privada com destinação social, de importância 

correspondente a um (01) salário mínimo – CP, art. 45, § 1º. 3.2. ; g) seja 

inutilizado o documento falso.3.4. Custas pelo réu, nos termos do que 

dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.3.5. Havendo trânsito em 

julgado, expedir-se-á a guia de execução definitiva.3.6. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.7. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, as partes, pessoalmente. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquivem-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito
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Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-36.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência.Nos termos da 

Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000091-59.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

D A A T SANTOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (IMPETRADO)

RAPHAELLA ESPÍNDOLA BENÍCIO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

RAPHAELLA ESPÍNDOLA BENÍCIO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

25 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000538-81.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. G. (INVENTARIANTE)

M. T. G. (REQUERENTE)

M. T. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. G. (REQUERIDO)

M. J. G. (DE CUJUS)

L. N. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 1000538-81.2019.8.11.0109. 

REQUERENTE: MICHELLE TOMADON GRANDINI, MARCOS TOMADON 

GRANDINI INVENTARIANTE: SAMARA TOMADON GRANDINI DE CUJUS: 

MARIO JOSE GRANDINI REQUERIDO: LUCIANA NUNES DA SILVA, T. N. G. 

Vistos. 1. Ante a certidão de ID. 25748490, intime-se novamente a 

inventariante para prestar as primeiras declarações, no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de remoção nos termos do artigo 622, I, do CPC. 2. 

Após a apresentação, ou não, das primeiras declarações, que poderão 

ser negativas, vistas ao Ministério Público. 3. Após, conclusos. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 20 de fevereiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-72.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TERSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000073-72.2019.8.11.0109 

Requerente: WILSON TERSI Requerente: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio como posto é 

improvável uma composição entre as partes, deixo de designar audiência 

de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do CPC). 2. Com 

relação à preliminar de prescrição alegado pela parte Requerida, postergo 

sua análise quando da prolação de sentença. Assim, não havendo 

qualquer questão processual pendente, dou o feito por saneado. 3. Fixo 

como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

de julho de 2020, às 08:30horas. 5.1 Intime-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 25 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-79.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DANTAS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000176-79.2019.8.11.0109 

Requerente: MARIA APARECIDA DANTAS ROSA Requerente: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio 

como posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de 

designar audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do 

CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição alegado pela parte 

Requerida, postergo sua análise quando da prolação de sentença. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 95 de 280



não havendo qualquer questão processual pendente, dou o feito por 

saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a 

parte autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de 

segurado; e c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de julho de 2020, às 09:00 horas. 5.1 Intime-se a parte 

autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 25 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-87.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HANISCH TERSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000072-87.2019.8.11.0109 

Requerente: MARLENE HANISCH TERSI Requerente: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Vistos. 1. 

Considerando que o litígio como posto é improvável uma composição entre 

as partes, deixo de designar audiência de conciliação e passo a sanear o 

feito (artigo 357, do CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição 

alegado pela parte Requerida, postergo sua análise quando da prolação 

de sentença. Assim, não havendo qualquer questão processual pendente, 

dou o feito por saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os 

seguintes: a) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula; b) se 

possui qualidade de segurado; e c) se cumpriu o período de carência 

exigido. 4. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 2020, às 09:30 horas. 

5.1 Intime-se a parte autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição 

(art. 455, § 3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas 

arroladas fora da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo 

Deprecado que cabe à parte Autora providenciar o comparecimento de 

sua testemunha ao ato deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. 

Intimem-se. 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 25 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-03.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ZIDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS BASILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000194-03.2019.8.11.0109 

Requerente: ZIDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS BASILIO Requerente: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

Considerando que o litígio como posto é improvável uma composição entre 

as partes, deixo de designar audiência de conciliação e passo a sanear o 

feito (artigo 357, do CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição 

alegado pela parte Requerida, postergo sua análise quando da prolação 

de sentença. Assim, não havendo qualquer questão processual pendente, 

dou o feito por saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os 

seguintes: a) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula; b) se 

possui qualidade de segurado; e c) se cumpriu o período de carência 

exigido. 4. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 2020, às 10:00 horas. 

5.1 Intime-se a parte autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição 

(art. 455, § 3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas 

arroladas fora da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo 

Deprecado que cabe à parte Autora providenciar o comparecimento de 

sua testemunha ao ato deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. 

Intimem-se. 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 25 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-21.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SCAMPARINI FUNCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000639-21.2019.8.11.0109 

Requerente: LUZIA SCAMPARINI FUNCK Requerente: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. Considerando que o 

litígio como posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de 

designar audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do 

CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição alegado pela parte 

Requerida, postergo sua análise quando da prolação de sentença. Assim, 

não havendo qualquer questão processual pendente, dou o feito por 

saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a 

parte autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de 

segurado; e c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 96 de 280



tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de julho de 2020, às 10:30 horas. 5.1 Intime-se a parte 

autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 25 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-54.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOMERFLD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000404-54.2019.8.11.0109 

Requerente: MARIA JOSE SOMERFLD Requerente: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio 

como posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de 

designar audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do 

CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição alegado pela parte 

Requerida, postergo sua análise quando da prolação de sentença. Assim, 

não havendo qualquer questão processual pendente, dou o feito por 

saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) a qualidade 

de segurado(a) especial (rurícola) do(a) de cujus; b) dependência 

econômica. 4. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 2020, às 

11:00 horas. 5.1 Intime-se a parte autora para comparecer e prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do 

CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do 

dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. 

Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três antes da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia 

do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na desistência 

da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de 

testemunhas arroladas fora da comarca, devendo a Secretaria informar 

ao Juízo Deprecado que cabe à parte Autora providenciar o 

comparecimento de sua testemunha ao ato deprecado, nos termos do art. 

455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 25 de 

março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-87.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000266-87.2019.8.11.0109 

Requerente: ANA BATISTA DA SILVA Requerente: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio como posto é 

improvável uma composição entre as partes, deixo de designar audiência 

de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do CPC). 2. Com 

relação à preliminar de prescrição alegado pela parte Requerida, postergo 

sua análise quando da prolação de sentença. Assim, não havendo 

qualquer questão processual pendente, dou o feito por saneado. 3. Fixo 

como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

de julho de 2020, às 11:30 horas. 5.1 Intime-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 25 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-03.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAICON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO REBOLSO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010040-03.2011.8.11.0109 Requerente: VAGNER RODRIGUES DOS 

SANTOS e outros Requerente: ARNALDO REBOLSO DE SOUZA Vistos. 1. 

Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o 

cancelamento de todas as audiências e sessões de julgamento pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade 

designada nestes autos, visando à readequação da pauta deste juízo. 2. 
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Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, tão 

logo retorne o expediente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 3. Intimem-se. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 20 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-12.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI ELVIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - SP0305088A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010138-12.2016.8.11.0109 Requerente: DORACI ELVIRA DOS SANTOS 

Requerente: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. Diante da edição da Portaria-Conjunta n° 249 

de 18 de março de 2020, onde o Tribunal de Justiça decretou o 

fechamento dos Fóruns nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

determinando o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), determinando, ainda, o cancelamento de todas as 

audiências e sessões de julgamento pelo período de 20 de março a 20 de 

abril de 2020, CANCELO a solenidade designada nestes autos, visando à 

readequação da pauta deste juízo. 2. Determino o retorno dos autos, para 

designação de nova solenidade, tão logo retorne o expediente no Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. 3. Intimem-se. 4. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 20 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-55.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GONCALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010064-55.2016.8.11.0109 Requerente: FABIANA GONCALVES 

CARDOSO Requerente: ELIANA MARIA DA SILVA Vistos. 1. Diante da 

edição da Portaria-Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, onde o 

Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório de teletrabalho, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), determinando, ainda, o cancelamento de 

todas as audiências e sessões de julgamento pelo período de 20 de março 

a 20 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada nestes autos, 

visando à readequação da pauta deste juízo. 2. Determino o retorno dos 

autos, para designação de nova solenidade, tão logo retorne o expediente 

no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 3. Intimem-se. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 20 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 1125-66.2009.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - OAB:13915

 Impulsiono os autos para intimação das partes, da tramitação eletrônica 

do feito, conforme certidão de conversão de ref. 1, bem como para 

manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de 

manter pessoalmente a guarda de algum documento original (Art. 12, § 5º 

da Lei 11.416/2006).

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 928-09.2012.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, ALFEO BOSCOLI NETO, 

HDI SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:5017/RO, Monica Cristina Felizardo 

Vasconcellos - OAB:OAB/MT 13.237-B, Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:MT0014250A

 Impulsiono os autos, para intimação do advogado da parte requerida, para 

apresentar alegação finais, no prazo legal.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83956 Nr: 1923-75.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maik Robert Felix Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 1. Considerando que o acusado Mayk Robert Felix Ribeiro requereu 

nomeação de defensor público, diante da ausência de representante da 

Defensoria Pública no Núcleo de Matupá-MT, nomeio advogado dativo na 

pessoa do Ilustre advogado Dr. Jakson Darlyn Ferreira dos Santos – 

OAB-MT 24855/O , para fins de proceder com a defesa do acusado, cujos 

honorários, caso aceite o encargo serão fixados em sentença.

2. Intime-se pessoalmente o causídico;

3. Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 24 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59758 Nr: 113-70.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, no prazo legal, manifestar 

sobre a petição juntada a ref. 67 dos autos.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 786-29.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M KOCH ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parterequerente por todo o 

conteúdo do certidão (ref 49), para que no prazo legal, manifeste-se.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-73.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVANES TEREZINHA HENN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000219-73.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:IVANES 

TEREZINHA HENN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

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

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . 25 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000225-32.2020.8.11.0030

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

HENRIQUE TREVIZAN OAB - 035.267.569-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DEGRANDI (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000225-32.2020.8.11.0030 REPRESENTANTE: HENRIQUE TREVIZAN 

PARTE RE: ADAO DEGRANDI DECISÃO Trata-se de pedido de revogação 

da prisão preventiva formulado por ADÃO DEGRANDI. Ouvido o Ministério 

Público, este pugnou pela revogação da prisão preventiva e concessão da 

liberdade proviória com imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão. É o necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado teve sua prisão preventiva decretada em 14.03.2020, em razão 

do descumprimento das medidas protetivas em favor da ofendida 

GERVANETE JESUS DA CONCEIÇÃO. Apesar do decreto prisional 

preventivo, caso o fundamento da prisão preventiva decretada não 

subsista, de acordo com a disposição do artigo 316 do CPP, não deve ser 

ela mantida só porque a autoria está suficientemente provada e a 

materialidade da infração demonstrada, verbis: “Art. 316. O juiz poderá 

revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem”. A ordem pública não sofrerá qualquer reflexo 

com a liberdade do réu, não havendo, até então, qualquer razão para 

supor que solto voltará a delinquir. O deferimento do benefício não 

importará em desprestígio da Justiça, pois não se vislumbra, em que pese 

a gravidade do delito, um clamor social pela sua manutenção cautelar. Não 

há nos autos elementos concretos que possam embasar, a meu sentir, a 

prisão preventiva, ao menos não nesta fase do procedimento criminal. 

Ademais, os crimes supostamente cometidos pelo acusado revela cenário 

de que ele, dificilmente será condenado ao regime fechado, pelo quantum 

da pena. Logo, não vislumbro hipótese de risco à sociedade, pela soltura 

do ofensor. DISPOSITIVO Ante o exposto, não vislumbrando motivos para 

manter o denunciado preso, REVOGO o decreto de prisão cautelar e 

CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado ADÃO DEGRANDI, com 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos 

artigos 310, III, cumulado com art. 319, ambos do Código de Processo 

Penal, consistentes em: (a) manutenção das medidas de proteção 

deferidas no ID 29688152; (b) proibição de mudar de endereço sem prévia 

autorização do Juízo; (c) proibição de se ausentar da comarca por período 

superior a 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; (d) 

comparecimento de todos os atos do processo quando for intimado; (e) 

monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. Indefiro a medida 

cautelar de comparecimento mensal, devido a impossibilidade de 

cumprimento pelo requerido, em razão da Portaria Conjunta nº. 249, de 18 

de março de 2020. INTIME-SE a OFENDIDA, o OFENSOR acerca do 

conteúdo da presente decisão, deixando este último ciente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA (se solto estiver) ou 

será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o inciso III, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. VALE A PRESENTE como ofício, carta precatória, 

mandado de intimação e ALVARÁ DE SOLTURA em nome do requerido 

ADÃO DEGRANDI, DEVENDO SER COLOCADO EM LIBERDADE “SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO”, em razão da Portaria Conjunta nº. 

249, 18 de março de 2020. Cientifique-se a Autoridade Policial, o Ministério 

Público e a Defesa. RETIFIQUE-SE a autuação para fazer contar como 

requerente DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE NOBRES, em 

substituição ao Delegado de Polícia signatário do pedido. Intime-se. 

Requisite-se. Notifique-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000225-32.2020.8.11.0030

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

HENRIQUE TREVIZAN OAB - 035.267.569-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DEGRANDI (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000225-32.2020.8.11.0030 REPRESENTANTE: HENRIQUE TREVIZAN 

PARTE RE: ADAO DEGRANDI DECISÃO Trata-se de pedido de revogação 

da prisão preventiva formulado por ADÃO DEGRANDI. Ouvido o Ministério 

Público, este pugnou pela revogação da prisão preventiva e concessão da 
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liberdade proviória com imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão. É o necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado teve sua prisão preventiva decretada em 14.03.2020, em razão 

do descumprimento das medidas protetivas em favor da ofendida 

GERVANETE JESUS DA CONCEIÇÃO. Apesar do decreto prisional 

preventivo, caso o fundamento da prisão preventiva decretada não 

subsista, de acordo com a disposição do artigo 316 do CPP, não deve ser 

ela mantida só porque a autoria está suficientemente provada e a 

materialidade da infração demonstrada, verbis: “Art. 316. O juiz poderá 

revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem”. A ordem pública não sofrerá qualquer reflexo 

com a liberdade do réu, não havendo, até então, qualquer razão para 

supor que solto voltará a delinquir. O deferimento do benefício não 

importará em desprestígio da Justiça, pois não se vislumbra, em que pese 

a gravidade do delito, um clamor social pela sua manutenção cautelar. Não 

há nos autos elementos concretos que possam embasar, a meu sentir, a 

prisão preventiva, ao menos não nesta fase do procedimento criminal. 

Ademais, os crimes supostamente cometidos pelo acusado revela cenário 

de que ele, dificilmente será condenado ao regime fechado, pelo quantum 

da pena. Logo, não vislumbro hipótese de risco à sociedade, pela soltura 

do ofensor. DISPOSITIVO Ante o exposto, não vislumbrando motivos para 

manter o denunciado preso, REVOGO o decreto de prisão cautelar e 

CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado ADÃO DEGRANDI, com 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos 

artigos 310, III, cumulado com art. 319, ambos do Código de Processo 

Penal, consistentes em: (a) manutenção das medidas de proteção 

deferidas no ID 29688152; (b) proibição de mudar de endereço sem prévia 

autorização do Juízo; (c) proibição de se ausentar da comarca por período 

superior a 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; (d) 

comparecimento de todos os atos do processo quando for intimado; (e) 

monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. Indefiro a medida 

cautelar de comparecimento mensal, devido a impossibilidade de 

cumprimento pelo requerido, em razão da Portaria Conjunta nº. 249, de 18 

de março de 2020. INTIME-SE a OFENDIDA, o OFENSOR acerca do 

conteúdo da presente decisão, deixando este último ciente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA (se solto estiver) ou 

será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o inciso III, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. VALE A PRESENTE como ofício, carta precatória, 

mandado de intimação e ALVARÁ DE SOLTURA em nome do requerido 

ADÃO DEGRANDI, DEVENDO SER COLOCADO EM LIBERDADE “SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO”, em razão da Portaria Conjunta nº. 

249, 18 de março de 2020. Cientifique-se a Autoridade Policial, o Ministério 

Público e a Defesa. RETIFIQUE-SE a autuação para fazer contar como 

requerente DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE NOBRES, em 

substituição ao Delegado de Polícia signatário do pedido. Intime-se. 

Requisite-se. Notifique-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000605-89.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB - MT10022-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação. NOBRES, 25 de março de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça 

Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 - 

TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-15.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FONSECA, MANFRIM & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOBRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - MT23568/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação. NOBRES, 25 de 

março de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-23.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. NOBRES, 25 de 

março de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-65.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRUNO DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. NOBRES, 25 de 

março de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-30.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PROENCA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000348-30.2020.8.11.0030. AUTOR(A): 

ROBERTO PROENCA MEDEIROS REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS) Trata-se de ação previdenciária que veicula 

pedido de pagamento de auxílio-doença. A fixação da competência deste 
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Juízo, após a alteração promovida pela EC 103/2019 e na redação do art. 

15 da Lei n. 5.010/66, impõe seja esclarecido pelo autor se pretende obter 

benefício de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho (o que 

tornaria este juízo competente para apreciar a matéria diante da redação 

do art. 109, inciso I, da CF c/c Súmula 501 do STF), ou se pretende obter o 

benefício de auxílio doença comum, não vinculado a acidente de trabalho 

(o que conduziria ao reconhecimento da competência da Justiça Federal 

de Diamantino). Analisando a inicial, no entanto, verifico que o autor 

fundamenta sua pretensão em razão de um acidente ocorrido, em tese, no 

trajeto para o trabalho, situação que até a publicação da MP 905/2019 

(12.11.2019) era considerada equiparada à acidente do trabalho. Assim, 

necessário que o autor esclareça e comprove a data o local e 

circunstâncias do acidente sofrido a fim de permitir a análise da fixação de 

competência para apreciar o pedido. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias 

para emenda da inicial. Não emendada, voltem-me conclusos para 

extinção. NOBRES, 25 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-60.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS JOAQUIM FALCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000249-60.2020.8.11.0030. EXEQUENTE: 

EPAMINONDAS JOAQUIM FALCAO EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Intimo a parte autora 

para que apresente cópia do título executivo que pretende fazer cumprir e 

comprovação de ausência de recurso com efeito suspensivo. Prazo 15 

(quinze) dias. Pena de indeferimento. NOBRES, 25 de março de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-57.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR DA CRUZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000633-57.2019.8.11.0030 AUTOR(A): WALDENIR DA CRUZ CARDOSO 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS SENTENÇA Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente 

feito versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se 

trata de pedido proposto em face do INSS. Em que pese a redação 

originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de 

competência delegada, segundo a qual, nos locais onde não houvesse 

Vara Federal seriam processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro 

de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que fosse 

parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), 

esse cenário foi mitigado, retirando-se a regra de competência plena da 

Justiça Estadual nos locais onde não houvesse unidade da Justiça 

Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá 

autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual. Nestes termos, o regramento 

específico a agasalhar o tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 

(alterado pela Lei 13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 

1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a 

Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e 

julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias e justificações 

destinadas a fazer prova perante a administração federal, centralizada ou 

autárquica, quando o requerente for domiciliado na Comarca; III – 

(Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as 

ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS apenas se a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver localizada a 

mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal. 

Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara Federal 

nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de Diamantino/MT 

possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a menos de 70km 

deste Juízo - segundo parâmetro de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação Google Maps. Assim, foi cessada a competência 

delegada a este Juízo para processamento e julgamento de causas 

propostas após a entrada em vigor do dispositivo em comento (1° de 

janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da Constituição da Republica, 

cumulado com a atual redação do art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela 

qual a declaração de incompetência é medida de rigor. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Intime-se a parte autora. Decorrido 

in albis o prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-57.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR DA CRUZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000633-57.2019.8.11.0030 AUTOR(A): WALDENIR DA CRUZ CARDOSO 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS SENTENÇA Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente 

feito versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se 

trata de pedido proposto em face do INSS. Em que pese a redação 

originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de 

competência delegada, segundo a qual, nos locais onde não houvesse 

Vara Federal seriam processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro 

de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que fosse 

parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), 

esse cenário foi mitigado, retirando-se a regra de competência plena da 

Justiça Estadual nos locais onde não houvesse unidade da Justiça 

Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá 

autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual. Nestes termos, o regramento 

específico a agasalhar o tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 

(alterado pela Lei 13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 

1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a 

Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e 

julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias e justificações 

destinadas a fazer prova perante a administração federal, centralizada ou 

autárquica, quando o requerente for domiciliado na Comarca; III – 

(Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as 

ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 
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incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS apenas se a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver localizada a 

mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal. 

Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara Federal 

nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de Diamantino/MT 

possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a menos de 70km 

deste Juízo - segundo parâmetro de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação Google Maps. Assim, foi cessada a competência 

delegada a este Juízo para processamento e julgamento de causas 

propostas após a entrada em vigor do dispositivo em comento (1° de 

janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da Constituição da Republica, 

cumulado com a atual redação do art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela 

qual a declaração de incompetência é medida de rigor. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Intime-se a parte autora. Decorrido 

in albis o prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-12.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DE ASSIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000291-12.2020.8.11.0030 REQUERENTE: DOMINGAS DE ASSIS PEREIRA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

SENTENÇA Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente feito 

versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata 

de pedido proposto em face do INSS. Em que pese a redação originária do 

art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de competência 

delegada, segundo a qual, nos locais onde não houvesse Vara Federal 

seriam processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que fosse parte o INSS, 

com o advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), esse cenário 

foi mitigado, retirando-se a regra de competência plena da Justiça Estadual 

nos locais onde não houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de 

acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas 

de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual. Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o 

tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 

13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

I (Revogado). II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova 

perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o 

requerente for domiciliado na Comarca; III – (Revogado). III - as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as ações de qualquer 

natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, 

propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária 

federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre 

bens nela situados. De acordo com a nova redação do art. 15, III, da lei 

5.010/66, portanto, remanesce a competência material delegada da Justiça 

Federal para a Estadual em ações para obtenção de benefício de natureza 

pecuniária contra o INSS apenas se a Comarca da Justiça Estadual do 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70km (setenta) 

quilômetros de município sede de Vara Federal. Nesse esteio, é de notório 

conhecimento a ausência de Vara Federal nesta unidade jurisdicional, bem 

como que a Comarca de Diamantino/MT possui Subseção Judiciária 

Federal e está localizada a menos de 70km deste Juízo - segundo 

parâmetro de imagem de satélite extraída de aplicativo de navegação 

Google Maps. Assim, foi cessada a competência delegada a este Juízo 

para processamento e julgamento de causas propostas após a entrada 

em vigor do dispositivo em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do 

art. 109, I da Constituição da Republica, cumulado com a atual redação do 

art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela qual a declaração de incompetência 

é medida de rigor. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. 

Intime-se a parte autora. Decorrido in albis o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-12.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DE ASSIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000291-12.2020.8.11.0030 REQUERENTE: DOMINGAS DE ASSIS PEREIRA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

SENTENÇA Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente feito 

versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata 

de pedido proposto em face do INSS. Em que pese a redação originária do 

art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de competência 

delegada, segundo a qual, nos locais onde não houvesse Vara Federal 

seriam processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que fosse parte o INSS, 

com o advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), esse cenário 

foi mitigado, retirando-se a regra de competência plena da Justiça Estadual 

nos locais onde não houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de 

acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas 

de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual. Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o 

tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 

13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

I (Revogado). II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova 

perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o 

requerente for domiciliado na Comarca; III – (Revogado). III - as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as ações de qualquer 

natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, 

propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária 

federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre 

bens nela situados. De acordo com a nova redação do art. 15, III, da lei 

5.010/66, portanto, remanesce a competência material delegada da Justiça 

Federal para a Estadual em ações para obtenção de benefício de natureza 

pecuniária contra o INSS apenas se a Comarca da Justiça Estadual do 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70km (setenta) 

quilômetros de município sede de Vara Federal. Nesse esteio, é de notório 

conhecimento a ausência de Vara Federal nesta unidade jurisdicional, bem 

como que a Comarca de Diamantino/MT possui Subseção Judiciária 

Federal e está localizada a menos de 70km deste Juízo - segundo 

parâmetro de imagem de satélite extraída de aplicativo de navegação 

Google Maps. Assim, foi cessada a competência delegada a este Juízo 

para processamento e julgamento de causas propostas após a entrada 

em vigor do dispositivo em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do 

art. 109, I da Constituição da Republica, cumulado com a atual redação do 

art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela qual a declaração de incompetência 
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é medida de rigor. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. 

Intime-se a parte autora. Decorrido in albis o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-59.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS NONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000359-59.2020.8.11.0030 AUTOR: ROMILDO DE JESUS NONATO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA Analisando o 

pedido exordial, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria afeta 

à Justiça Federal, tendo em vista que se trata de pedido proposto em face 

do INSS. Em que pese a redação originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, 

estabelecesse hipótese de competência delegada, segundo a qual, nos 

locais onde não houvesse Vara Federal seriam processadas e julgadas 

na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou beneficiários, 

as causas em que fosse parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 

(promulgada em 12.11.2019), esse cenário foi mitigado, retirando-se a 

regra de competência plena da Justiça Estadual nos locais onde não 

houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do 

art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual. Nestes 

termos, o regramento específico a agasalhar o tema é expresso pelo art. 

15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 13.876/2019). O dispositivo passou a 

vigorar a partir de 1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. 

Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias 

e justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal, 

centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na 

Comarca; III – (Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza 

pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada 

a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal 

IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS apenas se a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver localizada a 

mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal. 

Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara Federal 

nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de Diamantino/MT 

possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a menos de 70km 

deste Juízo - segundo parâmetro de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação Google Maps. Assim, foi cessada a competência 

delegada a este Juízo para processamento e julgamento de causas 

propostas após a entrada em vigor do dispositivo em comento (1° de 

janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da Constituição da Republica, 

cumulado com a atual redação do art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela 

qual a declaração de incompetência é medida de rigor. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Intime-se a parte autora. Decorrido 

in albis o prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-59.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS NONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000359-59.2020.8.11.0030 AUTOR: ROMILDO DE JESUS NONATO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA Analisando o 

pedido exordial, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria afeta 

à Justiça Federal, tendo em vista que se trata de pedido proposto em face 

do INSS. Em que pese a redação originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, 

estabelecesse hipótese de competência delegada, segundo a qual, nos 

locais onde não houvesse Vara Federal seriam processadas e julgadas 

na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou beneficiários, 

as causas em que fosse parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 

(promulgada em 12.11.2019), esse cenário foi mitigado, retirando-se a 

regra de competência plena da Justiça Estadual nos locais onde não 

houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do 

art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual. Nestes 

termos, o regramento específico a agasalhar o tema é expresso pelo art. 

15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 13.876/2019). O dispositivo passou a 

vigorar a partir de 1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. 

Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias 

e justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal, 

centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na 

Comarca; III – (Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza 

pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada 

a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal 

IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS apenas se a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver localizada a 

mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal. 

Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara Federal 

nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de Diamantino/MT 

possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a menos de 70km 

deste Juízo - segundo parâmetro de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação Google Maps. Assim, foi cessada a competência 

delegada a este Juízo para processamento e julgamento de causas 

propostas após a entrada em vigor do dispositivo em comento (1° de 

janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da Constituição da Republica, 

cumulado com a atual redação do art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela 

qual a declaração de incompetência é medida de rigor. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Intime-se a parte autora. Decorrido 

in albis o prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-73.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO CASSIMIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES 
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____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000177-73.2020.8.11.0030 AUTOR(A): ALVINO CASSIMIRO DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SENTENÇA 

Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente feito versa sobre 

matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata de pedido 

proposto em face do INSS. Em que pese a redação originária do art. 109, §

§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de competência delegada, 

segundo a qual, nos locais onde não houvesse Vara Federal seriam 

processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que fosse parte o INSS, com o 

advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), esse cenário foi 

mitigado, retirando-se a regra de competência plena da Justiça Estadual 

nos locais onde não houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de 

acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas 

de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual. Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o 

tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 

13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

I (Revogado). II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova 

perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o 

requerente for domiciliado na Comarca; III – (Revogado). III - as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as ações de qualquer 

natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, 

propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária 

federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre 

bens nela situados. De acordo com a nova redação do art. 15, III, da lei 

5.010/66, portanto, remanesce a competência material delegada da Justiça 

Federal para a Estadual em ações para obtenção de benefício de natureza 

pecuniária contra o INSS apenas se a Comarca da Justiça Estadual do 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70km (setenta) 

quilômetros de município sede de Vara Federal. Nesse esteio, é de notório 

conhecimento a ausência de Vara Federal nesta unidade jurisdicional, bem 

como que a Comarca de Diamantino/MT possui Subseção Judiciária 

Federal e está localizada a menos de 70km deste Juízo - segundo 

parâmetro de imagem de satélite extraída de aplicativo de navegação 

Google Maps. Assim, foi cessada a competência delegada a este Juízo 

para processamento e julgamento de causas propostas após a entrada 

em vigor do dispositivo em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do 

art. 109, I da Constituição da Republica, cumulado com a atual redação do 

art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela qual a declaração de incompetência 

é medida de rigor. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. 

Intime-se a parte autora. Decorrido in albis o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-73.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO CASSIMIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000177-73.2020.8.11.0030 AUTOR(A): ALVINO CASSIMIRO DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SENTENÇA 

Analisando o pedido exordial, verifica-se que o presente feito versa sobre 

matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata de pedido 

proposto em face do INSS. Em que pese a redação originária do art. 109, §

§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de competência delegada, 

segundo a qual, nos locais onde não houvesse Vara Federal seriam 

processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que fosse parte o INSS, com o 

advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), esse cenário foi 

mitigado, retirando-se a regra de competência plena da Justiça Estadual 

nos locais onde não houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de 

acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas 

de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual. Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o 

tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 

13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

I (Revogado). II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova 

perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o 

requerente for domiciliado na Comarca; III – (Revogado). III - as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as ações de qualquer 

natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, 

propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária 

federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre 

bens nela situados. De acordo com a nova redação do art. 15, III, da lei 

5.010/66, portanto, remanesce a competência material delegada da Justiça 

Federal para a Estadual em ações para obtenção de benefício de natureza 

pecuniária contra o INSS apenas se a Comarca da Justiça Estadual do 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70km (setenta) 

quilômetros de município sede de Vara Federal. Nesse esteio, é de notório 

conhecimento a ausência de Vara Federal nesta unidade jurisdicional, bem 

como que a Comarca de Diamantino/MT possui Subseção Judiciária 

Federal e está localizada a menos de 70km deste Juízo - segundo 

parâmetro de imagem de satélite extraída de aplicativo de navegação 

Google Maps. Assim, foi cessada a competência delegada a este Juízo 

para processamento e julgamento de causas propostas após a entrada 

em vigor do dispositivo em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do 

art. 109, I da Constituição da Republica, cumulado com a atual redação do 

art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela qual a declaração de incompetência 

é medida de rigor. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. 

Intime-se a parte autora. Decorrido in albis o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-88.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000176-88.2020.8.11.0030 AUTOR(A): FRANCISCO ARQUINO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SENTENÇA Analisando 

o pedido exordial, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria 

afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata de pedido proposto em 

face do INSS. Em que pese a redação originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da 

CF, estabelecesse hipótese de competência delegada, segundo a qual, 

nos locais onde não houvesse Vara Federal seriam processadas e 

julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que fosse parte o INSS, com o advento da EC 

103/2019 (promulgada em 12.11.2019), esse cenário foi mitigado, 

retirando-se a regra de competência plena da Justiça Estadual nos locais 

onde não houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de acordo 

com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas de 

competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual. Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o 
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tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 

13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

I (Revogado). II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova 

perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o 

requerente for domiciliado na Comarca; III – (Revogado). III - as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as ações de qualquer 

natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, 

propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária 

federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre 

bens nela situados. De acordo com a nova redação do art. 15, III, da lei 

5.010/66, portanto, remanesce a competência material delegada da Justiça 

Federal para a Estadual em ações para obtenção de benefício de natureza 

pecuniária contra o INSS apenas se a Comarca da Justiça Estadual do 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70km (setenta) 

quilômetros de município sede de Vara Federal. Nesse esteio, é de notório 

conhecimento a ausência de Vara Federal nesta unidade jurisdicional, bem 

como que a Comarca de Diamantino/MT possui Subseção Judiciária 

Federal e está localizada a menos de 70km deste Juízo - segundo 

parâmetro de imagem de satélite extraída de aplicativo de navegação 

Google Maps. Assim, foi cessada a competência delegada a este Juízo 

para processamento e julgamento de causas propostas após a entrada 

em vigor do dispositivo em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do 

art. 109, I da Constituição da Republica, cumulado com a atual redação do 

art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela qual a declaração de incompetência 

é medida de rigor. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. 

Intime-se a parte autora. Decorrido in albis o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-88.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000176-88.2020.8.11.0030 AUTOR(A): FRANCISCO ARQUINO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SENTENÇA Analisando 

o pedido exordial, verifica-se que o presente feito versa sobre matéria 

afeta à Justiça Federal, tendo em vista que se trata de pedido proposto em 

face do INSS. Em que pese a redação originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da 

CF, estabelecesse hipótese de competência delegada, segundo a qual, 

nos locais onde não houvesse Vara Federal seriam processadas e 

julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que fosse parte o INSS, com o advento da EC 

103/2019 (promulgada em 12.11.2019), esse cenário foi mitigado, 

retirando-se a regra de competência plena da Justiça Estadual nos locais 

onde não houvesse unidade da Justiça Federal. Com efeito, de acordo 

com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá autorizar que as causas de 

competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual. Nestes termos, o regramento específico a agasalhar o 

tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 (alterado pela Lei 

13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 1° de janeiro de 

2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

I (Revogado). II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova 

perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o 

requerente for domiciliado na Comarca; III – (Revogado). III - as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as ações de qualquer 

natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, 

propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária 

federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre 

bens nela situados. De acordo com a nova redação do art. 15, III, da lei 

5.010/66, portanto, remanesce a competência material delegada da Justiça 

Federal para a Estadual em ações para obtenção de benefício de natureza 

pecuniária contra o INSS apenas se a Comarca da Justiça Estadual do 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70km (setenta) 

quilômetros de município sede de Vara Federal. Nesse esteio, é de notório 

conhecimento a ausência de Vara Federal nesta unidade jurisdicional, bem 

como que a Comarca de Diamantino/MT possui Subseção Judiciária 

Federal e está localizada a menos de 70km deste Juízo - segundo 

parâmetro de imagem de satélite extraída de aplicativo de navegação 

Google Maps. Assim, foi cessada a competência delegada a este Juízo 

para processamento e julgamento de causas propostas após a entrada 

em vigor do dispositivo em comento (1° de janeiro de 2020), ante o teor do 

art. 109, I da Constituição da Republica, cumulado com a atual redação do 

art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela qual a declaração de incompetência 

é medida de rigor. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas. 

Intime-se a parte autora. Decorrido in albis o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-59.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000165-59.2020.8.11.0030 REQUERENTE: VANILTO DE ANDRADE 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS SENTENÇA Analisando o pedido exordial, verifica-se que o 

presente feito versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista 

que se trata de pedido proposto em face do INSS. Em que pese a redação 

originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de 

competência delegada, segundo a qual, nos locais onde não houvesse 

Vara Federal seriam processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro 

de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que fosse 

parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), 

esse cenário foi mitigado, retirando-se a regra de competência plena da 

Justiça Estadual nos locais onde não houvesse unidade da Justiça 

Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá 

autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual. Nestes termos, o regramento 

específico a agasalhar o tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 

(alterado pela Lei 13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 

1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a 

Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e 

julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias e justificações 

destinadas a fazer prova perante a administração federal, centralizada ou 

autárquica, quando o requerente for domiciliado na Comarca; III – 

(Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as 

ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 
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obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS apenas se a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver localizada a 

mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal. 

Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara Federal 

nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de Diamantino/MT 

possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a menos de 70km 

deste Juízo - segundo parâmetro de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação Google Maps. Assim, foi cessada a competência 

delegada a este Juízo para processamento e julgamento de causas 

propostas após a entrada em vigor do dispositivo em comento (1° de 

janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da Constituição da Republica, 

cumulado com a atual redação do art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela 

qual a declaração de incompetência é medida de rigor. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Intime-se a parte autora. Decorrido 

in albis o prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-59.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000165-59.2020.8.11.0030 REQUERENTE: VANILTO DE ANDRADE 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS SENTENÇA Analisando o pedido exordial, verifica-se que o 

presente feito versa sobre matéria afeta à Justiça Federal, tendo em vista 

que se trata de pedido proposto em face do INSS. Em que pese a redação 

originária do art. 109, §§ 3º e 4º, da CF, estabelecesse hipótese de 

competência delegada, segundo a qual, nos locais onde não houvesse 

Vara Federal seriam processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro 

de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que fosse 

parte o INSS, com o advento da EC 103/2019 (promulgada em 12.11.2019), 

esse cenário foi mitigado, retirando-se a regra de competência plena da 

Justiça Estadual nos locais onde não houvesse unidade da Justiça 

Federal. Com efeito, de acordo com o §3° do art. 109, da CF, a Lei poderá 

autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual. Nestes termos, o regramento 

específico a agasalhar o tema é expresso pelo art. 15 da lei 5.010/66 

(alterado pela Lei 13.876/2019). O dispositivo passou a vigorar a partir de 

1° de janeiro de 2020, com a seguinte redação: Art. 15. Quando a 

Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e 

julgadas na Justiça Estadual: I (Revogado). II - as vistorias e justificações 

destinadas a fazer prova perante a administração federal, centralizada ou 

autárquica, quando o requerente for domiciliado na Comarca; III – 

(Revogado). III - as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal IV - as 

ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e 

incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista 

com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na 

Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados. De acordo com a nova 

redação do art. 15, III, da lei 5.010/66, portanto, remanesce a competência 

material delegada da Justiça Federal para a Estadual em ações para 

obtenção de benefício de natureza pecuniária contra o INSS apenas se a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado estiver localizada a 

mais de 70km (setenta) quilômetros de município sede de Vara Federal. 

Nesse esteio, é de notório conhecimento a ausência de Vara Federal 

nesta unidade jurisdicional, bem como que a Comarca de Diamantino/MT 

possui Subseção Judiciária Federal e está localizada a menos de 70km 

deste Juízo - segundo parâmetro de imagem de satélite extraída de 

aplicativo de navegação Google Maps. Assim, foi cessada a competência 

delegada a este Juízo para processamento e julgamento de causas 

propostas após a entrada em vigor do dispositivo em comento (1° de 

janeiro de 2020), ante o teor do art. 109, I da Constituição da Republica, 

cumulado com a atual redação do art. 15 da Lei n. 5.010/66, razão pela 

qual a declaração de incompetência é medida de rigor. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e forte no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Intime-se a parte autora. Decorrido 

in albis o prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-26.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ENIL ALVES DE ROMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. I – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche 

os requisitos dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de 

hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação. III– DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. V – DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA Tendo em vista a necessidade de realização de perícia, nos 

termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se data 

para a perícia médica a ser realizada nas dependências deste Fórum. Para 

tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan. Considerando a 

necessidade de se manter FIXANDO a quantia de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 

305/2014 do CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. A parte requerente deverá comparecer 

com carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames 

(mesmos os antigos), receitas e declaração (ões) médica(s). Apresentado 

o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Quesitos do Juízo: 

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 
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doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou acarretará a extinção do processo por abandono. VI – 

DA CONTESTAÇÃO Com a juntada do laudo cite-se o requerido para que 

esse apresente contestação e manifestação a respeito do laudo, no prazo 

de 15 (quinze dias). Após, com ou sem manifestação da autarquia ré, 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Serve a presente decisão como ofício 

para encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do 

art. 188 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. NOBRES, 22 de 

outubro de 2019. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59516 Nr: 3524-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, ALR, AdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS, RdC, EFdS, ÂMdC, ÂMdC, JGdC, AFC, 

JdC, AdSC, SdSC, AMdSCD, SdSC, GAdC, AdC, FCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mamede Lima Parreira 

- OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada pessoalmente a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar da certidão de 

ref. 101, bem como dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

(art. 485, III, §1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 1409-60.2008.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Constantino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o entendimento do Magistrado de que a procuração tem 

que ser de no máximo 3 anos; Considerando que a procuração é de 2008, 

impulsiono o feito para intimar a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, juntar procuração atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50163 Nr: 1077-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Mendes da Silva

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-23.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARQUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para juntar nos 

autos uma nova procuração do autor, tendo em vista que atual já tem mais 

de 03 (três) anos, para posterior expedição de alvará de levantamento de 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-23.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARQUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

8010145-23.2011.8.11.0030. EXEQUENTE: ADILSON MARQUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A DEFIRO a expedição de 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo. Após a 

expedição, intime-se a executada para que pague o saldo remanescente 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre esse valor. 

Decorrido o prazo, conclusos para deliberações finais e extinção. 

NOBRES, 24 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-52.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para juntar nos 

autos uma nova procuração do autor, tendo em vista que atual já tem mais 
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de 03 (três) anos, para posterior expedição de alvará de levantamento de 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-61.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAILA KARINY LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

8010028-61.2013.8.11.0030. EXEQUENTE: JAILA KARINY LOPES DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a parte 

requerente para manifestar acerca da certidão id n. 21006051, BEM COMO 

SOBRE O ALVARÁ JÁ LEVANTADO NO ANO DE 2014. Havendo 

requerimentos, voltem-me os autos conclusos. Se nada for requerido, 

retornem-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

NOBRES, 24 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000520-20.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANALISSE GONSALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito para intimar Dr. MARCOS ANTÔNIO SANCHES 

(OAB/MT 26.501/O), para comparecer ao balcão desta secretária a fim de 

retirar a Certidão de Honorários.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 49985 Nr: 832-52.2015.811.0090

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JURACI FLOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN DOROTI DENICOLO - 

OAB:18589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado, por JURACI FLOR DA 

SILVA, o que faço com fulcro no artigo 120, caput, do Código de Processo 

Penal, haja vista que restam dúvidas quanto ao direito de propriedade 

almejado. INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. Incontinenti, com esteio 

no artigo 120, §4º, do Código de Processo Penal, INTIME-SE a empresa 

prestadora das informações de Ref: 46 para indicar quem assumirá o 

encargo de guardar o bem durante o processo judicial. Transcorrido o 

prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000303-74.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ROSILAINE GUIMARAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência, CANCELO a audiência 

de conciliação anteriormente designada e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 23 de julho 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000303-74.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ROSILAINE GUIMARAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência, CANCELO a audiência 

de conciliação anteriormente designada e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 23 de julho 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-85.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA RIBAS DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000214-85.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MARIA JUSTINA RIBAS DA 

GUARDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20006563 - Págs. 1/6, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 
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166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20006562 - Págs. 1/54), eis que tempestivo 

(Num. 20904955 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-70.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000215-70.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MILTON PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20007238 - Págs. 1/2, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20007592 - Págs. 1/55), eis que tempestivo 

(Num. 20904977 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-17.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000225-17.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MIGUEL CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. De início, com base no histórico de 

créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 20030425 - 

Págs. 1/2, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o prévio juízo de 

admissibilidade do recurso é de competência do primeiro grau no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 166 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto pela parte 

reclamante (Num. 20030427 - Págs. 1/53), eis que tempestivo (Num. 

20907074 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões 

ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na disposição do art. 42, § 

2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as nossas 

homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

17 de julho de 2019.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-69.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERIO OLIMPIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação de 

obrigação de fazer modificação cadastral de unidade consumidora e 

anulação de cobrança de valores indevidos com pedido de tutela 

antecipada e danos morais” ajuizada por Anterio Olímpio de Oliveira contra 

ENERGISA S.A. Sublinha a Inicial que a parte-autora, no início de 2018, por 

intermédio de sua esposa, solicitou da parte-requerida a instalação de 

unidade consumidora elétrica para o seu endereço, sob protocolo número 

39564933. Narra-se que no mês de junho de 2018, houve, pela requerida, 

a instalação da rede elétrica em nome da parte-autora e não no nome de 

sua esposa, instalando na residência o medidor de consumo 

000002898510, vinculado à unidade consumidora UC 6/2674059-7. 

Explica-se que por volta de um mês antes, a parte-requerida realizou o 

mesmo procedimento na residência da vizinha da parte-autora, tendo o 

medidor de consumo o n° 00002839753 e UC n° 6/2673991 -2. Ocorre que, 

segundo o narrado, no mês de outubro de 2018, após inadimplência no 

pagamento pela vizinha da parte-autora, a parte-requerida se deslocou até 

a residência desta para proceder ao corte da energia elétrica e, nesta 

ocasião, descobriu-se a existência de irregularidade no lançamento dos 

números dos medidores de energia, visto que o medidor instalado na 

residência da parte-autora (medidor de consumo 000002898510) estava 

sendo processado/medido como se fosse consumido realizado pela 

vizinha, Claudia Mara e o medidor de consumo n° 00002839753, instalado 

na residência dela, estava sendo lançado na unidade consumidora da 

parte-autora. Afirma que a parte-requerida, em segundo momento, realizou 

a regularização das unidades consumidoras, ao passo que a unidade 

consumidora da vizinha da parte-autora teve a titularidade alterada, 

passando à pessoa de nome Roberto da Silva Dure, esposo dela. Segue 

narrando que a parte-autora vinha retirando a leitura do medidor de 

consumo número n° 000002898510, instalado em sua residência. Por fim, 

explica-se que, após a correção, indicou a existência de faturas em 

aberto lançadas na unidade consumidora da parte-autora (UC 6/2674059 – 

7), porém com a leitura do medidor de consumo número 00002839753, de 

titularidade de Claudia Mara Alves da Silva e Roberto da Silva Dure, não 

havendo pela parte-requerida a transferências dos débitos aos 

respectivos usuários, mantendo tais débitos em nome da parte-autora. Por 

isso é que se requer, em sede de tutela antecipada, que seja determinada 

a não inclusão do nome da parte-autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, em relação à fatura da unidade consumidora UC 6/2674059 -7, 

medidor de consumo de n° 0000283975, bem como a não interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Com a Inicial, documentos. É, ao que 

parece, o necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como 

do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

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

RECEBE-SE a petição inicial. DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, tendo em vista que, segundo consta dos autos, a parte-autora 

não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários 

advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o 

artigo 98 do CPC. II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Quanto à 

TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do 
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CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Do referido 

dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente 

esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência. Salienta-se 

que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se como fumus 

boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por 

outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências 

que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a 

apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido. Assim, 

juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter 

antecipado. Quanto à “probabilidade do direito”, isso decorreria da 

construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que a 

questão controvertida recai sobre a ilegitimidade da parte-autora no 

pagamento das faturas em aberto, tendo em vista que tais faturas não 

foram adimplidas enquanto seu medidor de energia estava vinculado à 

residência vizinha. Em relação ao “perigo da demora”, a questão 

controvertida recai na apresentação de apontamento, pela 

parte-requerida, de protesto em desfavor da parte-autora junto ao Cartório 

de Protesto da Comarca de Nova Monte Verde e órgãos de proteção ao 

crédito. Pois bem. Pela narrativa, tem-se que o requerente teria que arcar 

com gastos de faturas de energia elétrica em aberto referente à sua 

unidade consumidora que estava vinculada à residência vizinha, isto por 

conta de erro de instalação pela parte-requerida, que posteriormente teria 

sido solucionado. Assim, por conta da inadimplência de tais faturas pelos 

vizinhos, seu nome estaria na eminência de ser protestado em Cartório e 

lançado em órgãos de proteção, mesmo já tendo havido comunicação à 

parte-requerida acerca da situação. Pois bem. Pelos documentos trazidos, 

não há como extrair de que houve inadimplemento de faturas pelos 

vizinhos da parte-autora. Não há delineamento, inclusive, de quais meses 

não teriam sido pagos. Ademais, inexiste a indicação de que houve pelo 

requerente pedido de resolução pela parte-requerida. Há somente juntada 

de n° de protocolo escrito à mão, que é referente ao pedido de instalação 

do medidor (n° 39564933). A tutela antecipada somente é possível se 

houver documentação trazida indicando aparente abuso da 

parte-requerida ou tentativa de resolução da parte-autora com indicação 

de ciência e/ou descaso da parte-requerida, o que não se vislumbrou no 

presente momento processual. Não há, ainda, documento que indique a 

iminência de protesto ou lançamento do nome do requerente em órgãos de 

proteção ao crédito pela parte-requerida (Notificação, por exemplo). 

Assim, ausente o requisito da “probabilidade do direito”. Quanto ao 

requisito do “perigo da demora”, definido o quadro acerca da probabilidade 

do direito, não há que se falar em relevância do argumento neste 

momento. Portanto, a improcedência do pleito de tutela antecipada é 

medida que se impõe, ante a ausência dos requisitos ensejadores da 

medida. Assim, revela-se indispensável a dilação probatória, tendo em 

vista que não foi demonstrada de maneira suficiente (em caráter indiciário, 

frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova 

documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada à 

“probabilidade do direito”. III CONCLUSÃO Ante o exposto, sempre frisando 

o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta 

decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Por fim, 

DEIXA-SE de designar audiência de conciliação, tendo em vista as 

Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 20/04/2020, deixando para designar o 

ato após o período de suspensão, caso haja pedido de alguma das partes. 

IV DISPOSIÇÕES FINAIS Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-autora da presente decisão; 2. CITAR as parte-requerida para 

conhecimento do processo, bem como para oferecer resposta (inclusive 

contestação), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 3. Na hipótese 

de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação 

no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito; 4. Após, conclusos. Intimar. 

Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000619-84.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AGUILERA CASSULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para apresentar Impugnação. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000105-97.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando as Portarias 

Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 27 de maio de 2020 (27/05/2020), às 15h00. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000025-36.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. MARCILIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando as Portarias 

Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 27 de maio de 2020 (27/05/2020), às 15h30min. 

Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco 

Cecconello SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000457-89.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VALERIA CORDEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Pela derradeira vez, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para se manifestar a 

respeito da devolução do AR/Carta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-37.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 

2020 (07/05/2020), às 15h30min. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-74.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 

2020 (07/05/2020), às 16h00. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE A intimação id. 30231482 foi 

disponibilizada na Sexta-Feira, 13 de Março de 2020 - Edição nº 10695 e 

decorreu o prazo sem manifestação. Reitero, pela derradeira vez, a 

intimação para que a parte Autora se manifeste sobre a devolução do 

AR/Carta, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre pena de extinção e 

arquivamento. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000721-09.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

GILBERTO COSTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MARCIANO DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando as Portarias 

Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 27 de maio de 2020 (27/05/2020), às 16h00. 

Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco 

Cecconello SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-16.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GILCELY INACIO RESINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 

2020 (13/05/2020), às 14h30min. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-65.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 

2020 (13/05/2020), às 15h00. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-50.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FAUSTINO DOS SANTOS KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 

2020 (13/05/2020), às 15h30min. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-04.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

K2 MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇCA E INVESTIMENTOS UNIVALES - 

SICREDI UNIVALES MT/RO (REU)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 
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suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 

2020 (13/05/2020), às 16h00 Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-04.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

K2 MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇCA E INVESTIMENTOS UNIVALES - 

SICREDI UNIVALES MT/RO (REU)

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 

2020 (13/05/2020), às 16h00 Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 

2020 (14/05/2020), às 14h30min. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, impulsiono os 

autos e redesigno a audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 

2020 (14/05/2020), às 14h30min. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-15.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial para habilitação de credor

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-29.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE CAMPOS MORA (REQUERENTE)

LAMINADOS CINCO S. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINALDO JOSE DA ROSA OAB - MT0013036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Comunicação ao juízo da recuperação judicial para habilitação de credor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-29.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE CAMPOS MORA (REQUERENTE)

LAMINADOS CINCO S. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINALDO JOSE DA ROSA OAB - MT0013036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Comunicação ao juízo da recuperação judicial para habilitação de credor.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-32.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

YAN PABLO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO 38982577890 (REQUERIDO)

HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000519-32.2019.8.11.0021 AUTOR(A): YAN 

PABLO CARDOSO DA SILVA RÉUS: HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que o 

reclamado não compareceu à audiência de tentativa de conciliação de ID 

29477219 e nem apresentou sua peça de contestação. Desta forma, deve 

ser imposto os efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento da causa, 

nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Narra o reclamante que 

em fevereiro de 2018 comprara 04 pneus (BFGoodrich All 265/70/16), 

tendo pago pelo produto a importância de R$ 2.924,90 (dois mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), e que embora o 

vendedor tenha dado prazo de 10 dias para a entrega do produto, 

passados mais de um ano estes não foram entregues e nem houve a 

devolução do valor pago. A Reclamada embora devidamente citada em 

movimentação de ID 27886329 deixou de apresentar qualquer defesa. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Ademais, a 
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responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, tendo em vista que nada provou nesse sentido deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. 

Se a reclamada garante a entrega de seus produtos e por cobrar por isso 

para em determinado prazo entregar o bem almejado pelo autor, esta é 

responsável por assegurar que o prazo seja observado. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo 

consumidor. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da 

empresa requerida, a qual não entregou o produto em data aprazada bem 

como não deu qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em 

caráter excepcional o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na 

prestação do serviço. Prejuízo in re ipsa. Deram provimento ao recurso. 

Unânime.” (Apelação Cível Nº 70045683448, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/11/2011) (grifei). “RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja 

direito à indenização a título de danos morais se restar demonstrado que o 

fornecedor do produto ou serviço agiu com negligência, diante da 

ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor. Mantém-se o 

valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e proporcionalidade”. (RECURSO INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. 

RECORRENTE: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. 

RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. Relator Juiz Valmir Alaércio 

dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). Resta, pois, 

quantificar o pedido de reparação moral. Quanto ao valor, o que se deve 

ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos 

diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer 

dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo 

todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom 

senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o 

seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social 

escolhida, vale dizer, a comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, 

deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é 

o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o 

caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de 

indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) 

pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se 

pessoas físicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de 

condutas assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos 

(evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão 

acerca de R$2.924,90, entre pessoas jurídicas que NÃO mantinham 

relação empresarial frequente (valoração positiva para a requerida), 

comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração negativa para 

a requerida), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para a requerida). Partindo-se de parâmetro conhecido 

e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, 

fixa-se o valor de indenização em R$2.09000. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a Reclamada HIAGO 

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO a reparar ao Reclamante YAN PABLO 

CARDOSO DA SILVA em danos morais na importância de R$ 2.090,00, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c 

CTN, art. 161, § 1º) desde o evento danoso, passando, a partir desta 

sentença, a incidir a SELIC (que engloba a correção e os juros), contados 

da data da citação, bem como CONDENO ainda a reclamada a restituir ao 

reclamante o valor de R$ 2.924,90 (dois mil, novecentos e vinte e quatro 

reais e noventa centavos), referente ao valor pago, atualizado pelo 

IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao mês 

desde a data da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-32.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

YAN PABLO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO 38982577890 (REQUERIDO)

HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000519-32.2019.8.11.0021 AUTOR(A): YAN 

PABLO CARDOSO DA SILVA RÉUS: HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que o 

reclamado não compareceu à audiência de tentativa de conciliação de ID 

29477219 e nem apresentou sua peça de contestação. Desta forma, deve 

ser imposto os efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento da causa, 

nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Narra o reclamante que 

em fevereiro de 2018 comprara 04 pneus (BFGoodrich All 265/70/16), 

tendo pago pelo produto a importância de R$ 2.924,90 (dois mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), e que embora o 

vendedor tenha dado prazo de 10 dias para a entrega do produto, 

passados mais de um ano estes não foram entregues e nem houve a 

devolução do valor pago. A Reclamada embora devidamente citada em 

movimentação de ID 27886329 deixou de apresentar qualquer defesa. Em 
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razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Ademais, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, tendo em vista que nada provou nesse sentido deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. 

Se a reclamada garante a entrega de seus produtos e por cobrar por isso 

para em determinado prazo entregar o bem almejado pelo autor, esta é 

responsável por assegurar que o prazo seja observado. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo 

consumidor. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da 

empresa requerida, a qual não entregou o produto em data aprazada bem 

como não deu qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em 

caráter excepcional o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na 

prestação do serviço. Prejuízo in re ipsa. Deram provimento ao recurso. 

Unânime.” (Apelação Cível Nº 70045683448, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/11/2011) (grifei). “RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja 

direito à indenização a título de danos morais se restar demonstrado que o 

fornecedor do produto ou serviço agiu com negligência, diante da 

ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor. Mantém-se o 

valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e proporcionalidade”. (RECURSO INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. 

RECORRENTE: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. 

RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. Relator Juiz Valmir Alaércio 

dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). Resta, pois, 

quantificar o pedido de reparação moral. Quanto ao valor, o que se deve 

ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos 

diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer 

dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo 

todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom 

senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o 

seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social 

escolhida, vale dizer, a comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, 

deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é 

o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o 

caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de 

indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) 

pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se 

pessoas físicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de 

condutas assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos 

(evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão 

acerca de R$2.924,90, entre pessoas jurídicas que NÃO mantinham 

relação empresarial frequente (valoração positiva para a requerida), 

comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração negativa para 

a requerida), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para a requerida). Partindo-se de parâmetro conhecido 

e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, 

fixa-se o valor de indenização em R$2.09000. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a Reclamada HIAGO 

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO a reparar ao Reclamante YAN PABLO 

CARDOSO DA SILVA em danos morais na importância de R$ 2.090,00, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c 

CTN, art. 161, § 1º) desde o evento danoso, passando, a partir desta 

sentença, a incidir a SELIC (que engloba a correção e os juros), contados 

da data da citação, bem como CONDENO ainda a reclamada a restituir ao 

reclamante o valor de R$ 2.924,90 (dois mil, novecentos e vinte e quatro 

reais e noventa centavos), referente ao valor pago, atualizado pelo 

IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao mês 

desde a data da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-32.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

YAN PABLO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO 38982577890 (REQUERIDO)

HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000519-32.2019.8.11.0021 AUTOR(A): YAN 

PABLO CARDOSO DA SILVA RÉUS: HIAGO LEONARDO PEREIRA RIBEIRO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que o 

reclamado não compareceu à audiência de tentativa de conciliação de ID 

29477219 e nem apresentou sua peça de contestação. Desta forma, deve 

ser imposto os efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento da causa, 

nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 
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convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Narra o reclamante que 

em fevereiro de 2018 comprara 04 pneus (BFGoodrich All 265/70/16), 

tendo pago pelo produto a importância de R$ 2.924,90 (dois mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), e que embora o 

vendedor tenha dado prazo de 10 dias para a entrega do produto, 

passados mais de um ano estes não foram entregues e nem houve a 

devolução do valor pago. A Reclamada embora devidamente citada em 

movimentação de ID 27886329 deixou de apresentar qualquer defesa. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Ademais, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, tendo em vista que nada provou nesse sentido deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. 

Se a reclamada garante a entrega de seus produtos e por cobrar por isso 

para em determinado prazo entregar o bem almejado pelo autor, esta é 

responsável por assegurar que o prazo seja observado. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo 

consumidor. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da 

empresa requerida, a qual não entregou o produto em data aprazada bem 

como não deu qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em 

caráter excepcional o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na 

prestação do serviço. Prejuízo in re ipsa. Deram provimento ao recurso. 

Unânime.” (Apelação Cível Nº 70045683448, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/11/2011) (grifei). “RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja 

direito à indenização a título de danos morais se restar demonstrado que o 

fornecedor do produto ou serviço agiu com negligência, diante da 

ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor. Mantém-se o 

valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e proporcionalidade”. (RECURSO INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. 

RECORRENTE: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. 

RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. Relator Juiz Valmir Alaércio 

dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). Resta, pois, 

quantificar o pedido de reparação moral. Quanto ao valor, o que se deve 

ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos 

diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer 

dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo 

todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom 

senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o 

seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social 

escolhida, vale dizer, a comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, 

deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é 

o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o 

caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de 

indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) 

pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se 

pessoas físicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de 

condutas assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos 

(evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão 

acerca de R$2.924,90, entre pessoas jurídicas que NÃO mantinham 

relação empresarial frequente (valoração positiva para a requerida), 

comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração negativa para 

a requerida), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para a requerida). Partindo-se de parâmetro conhecido 

e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, 

fixa-se o valor de indenização em R$2.09000. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a Reclamada HIAGO 

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO a reparar ao Reclamante YAN PABLO 

CARDOSO DA SILVA em danos morais na importância de R$ 2.090,00, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c 

CTN, art. 161, § 1º) desde o evento danoso, passando, a partir desta 

sentença, a incidir a SELIC (que engloba a correção e os juros), contados 

da data da citação, bem como CONDENO ainda a reclamada a restituir ao 

reclamante o valor de R$ 2.924,90 (dois mil, novecentos e vinte e quatro 

reais e noventa centavos), referente ao valor pago, atualizado pelo 

IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao mês 

desde a data da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-89.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA KONOPKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 8010044-89.2014.8.11.0021 AUTOR(A): REGINA 

KONOPKA RÉUS: OI S.A. e TNL PCS S/A Vistos, etc. OI S/A apresentou 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (movimentação ID 
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22308489), alegando excesso na execução, bem como requereu a 

imediata extinção do feito em razão da novação do crédito decorrente da 

aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa. Ressalta, ainda, 

que por se tratar de crédito concursal deverá ser submetido à 

recuperação judicial e corrigido monetariamente até 20/06/2016, na forma 

do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Com efeito, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos 

à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 

ainda que não vencidos. O artigo 59 da referida norma legal, por seu 

turno, especifica que o plano de recuperação judicial implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a 

ele sujeitos, em prejuízo das garantias, observado o disposto no §1º, do 

art. 50 desta Lei. Depreende-se, portanto, das disposições legais acima 

mencionadas que estão sujeitos ao pleito recuperacional aqueles créditos 

existentes quando da apresentação do pedido pela sociedade empresária 

a cujo regime especial pretende se submeter. Ressalto que havia 

divergência acerca da data da constituição do fato gerador para 

determinar a natureza do crédito, entretanto, o Juiz de Direito da 7ª Vara 

do TJRJ, responsável pela recuperação judicial, em ofício enviado ao 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esclareceu que: Em atenção ao 

solicitado, esclareço que 1) Como concursais este juízo considera todos 

os créditos, cujos fatos jurídicos que desencadearam as lides seja 

anterior a distribuição do pedido de recuperação, este ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou o trânsito em julgado sejam 

posteriores a essa data, isso baseado na jurisprudência mais atual do STJ 

que ter adotado essa posição para declarar a concursalidade dos créditos 

perante a recuperação judicial (Resp 1.447.918 e 1.634.046); 2) como 

extraconcursais, por conseguinte, ficam os créditos nas condições acima 

excetuadas; 3) com relação aos valores depositados em situações de 

créditos concursais, se estes não estiverem excetuados na forma da 

decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 

0034576-58.2016.8.19.0000, deverão os mesmos serem levantados pelas 

devedoras diretamente, 4) nas constrições realizadas para satisfação de 

créditos extraconcursais deverá haver comunicação a este juízo, para 

fins de autorização de sua liquidação, uma vez que há procedimento 

visando organizar e deferir o depósito de valores em garantia desses 

créditos, de acordo com a ordem de chegada das solicitações a este juízo. 

Seguem em anexo cópias do Avisos TJ 22, 23 e 37, ressaltando, porém, 

que todas as condições contidas no AVISO 23, devem considerar como 

marco final para sua caracterização o dia 21/06/2016. Consoante os 

trechos destacados, são considerados créditos concursais todos aqueles 

cujos fatos jurídicos que desencadearam as lides tenham ocorrido 

anteriormente à distribuição do pedido de recuperação judicial 

(20.06.2016). Dessa forma, considerando que a falha na prestação do 

serviço objeto da demanda ocorreu em 10/10/2013, ou seja, antes do 

pedido de recuperação judicial, caracterizado o crédito como concursal, 

estando sujeito ao plano de recuperação. No tocante à atualização do 

débito, também merece acolhimento às alegações da embargante quanto 

aos termos de atualização dos créditos concursais, os quais no presente 

caso, devem ser atualizados até 20/06/2016, ou seja, até a data 

imediatamente anterior ao processamento do pedido de recuperação 

judicial das empresas do Grupo Oi S/A e, ainda, em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão. A propósito: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VERBA 

CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. Nos termos das decisões 

proferidas pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a 

atualização monetária do crédito concursal deve ocorrer até 20.06.2016. 

No caso dos autos, considerando que o crédito é concursal, a atualização 

monetária deve ocorrer até o dia 20.06.2016, e não até a data do efetivo 

pagamento, como pretende a parte agravante. Parecer do Ministério 

Público neste sentido. Recurso desprovido. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70078544145, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 22/11/2018). RECURSO INOMINADO. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S.A. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REVISÃO DE POSICIONAMENTO 

DESTA TURMA QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

QUE DEU CAUSA À DEMANDA QUE OCORREU EM 06/09/2015. FATO 

GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM 

20/06/2016. CRÉDITO CONCURSAL. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEVE 

SER ATUALIZADO TÃO SOMENTE À DATA DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 9º, II, DA LEI N. 11.101/05. DEMANDA QUE 

DEVE PROSSEGUIR ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE DA IMPUGNAÇÃO 

OU EMBARGOS. ESTANDO LÍQUIDO O CRÉDITO E AUSENTES 

INSURGÊNCIAS, DEVERÁ A ORIGEM EMITIR CERTIDÃO PARA QUE A 

PARTE POSSA SE HABILITAR NO JUÍZO UNIVERSAL, SUJEITANDO-SE AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71008691560, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-09-2019). 

Desse modo, torna-se impositivo o reconhecimento do caráter concursal 

do crédito sob execução, bem como, a revisão da conta apresentada pela 

parte embargada, a fim de que os juros e correção monetária tenha como 

termo final a data de 20/06/2016. Assim, resta configurado o excesso da 

execução no importe de R$ 1.601,90 (um mil, seiscentos e um reais e 

noventa centavos). Por sua vez, compete à parte exequente, caso tenha 

interesse na constrição de bens em desfavor da empresa executada, 

diligenciar perante o Juízo da recuperação judicial com tal finalidade, o 

que, repita-se, não é admissível nos presentes autos. Diante do exposto, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA apresentada pela executada, para reconhecer o excesso 

de R$ 1.601,90 (um mil, seiscentos e um reais e noventa centavos). 

Outrossim, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro, com cópias da sentença, requerimento da 

parte exequente e seu respectivo cálculo, bem como da presente decisão, 

a fim de que se aprecie e, se acaso for, defira e determine as medidas 

constritivas cabíveis, restando, portanto, SUSPENSA a execução quanto à 

quantia devida à parte autora/exequente. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

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

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz 

leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-63.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MALUZA DA SILVA VANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000407-63.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MALUZA 

DA SILVA VANELLI RÉUS: OI MOVEL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR - INCOMPETENCIA JUIZADO A reclamada arguiu em preliminar 

a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Passo a 

análise do MÉRITO da demanda. Narra a reclamante em sua exordial que é 

cliente da empresa reclamada a cerca de 15 anos e que vem pagando 

pelo serviço de internet juntamente com a linha de telefone fixo sem que a 

empresa tenha instalado tal serviço em sua residência. Demonstra por 

meio de fatura juntada em movimentação de n.º 21454645 que vem 

pagando mensalmente o valor de R$ 65,82 (sessenta e cinco reais e 

oitenta e dois centos) mensais referente ao serviço de Oi Internet, e que 

embora tenha feitos várias reclamações o serviço não fora instalado. A 

Reclamada por sua vez em sede de sua contestação aduziu a 

regularidade da prestação de serviço na linha telefônica da reclamante. 
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Traz aos presentes autos como forma de corroborar suas alegações 

imagens de suas telas sistêmicas. No entanto, pondero que as telas 

desacompanhadas de qualquer outro elemento probante com assinatura a 

ponto de caracterizar e comprovar a suposta relação contratual 

estabelecida entre as partes acaba por apenas repercutir imagens das 

telas de sistemas internos da reclamada que em verdade repercutem 

apenas imagens de seus programas de software, que em absoluto não se 

caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidas posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano 

está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. A conduta consistente em realizar a 

cobrança por serviço não disponibilizado é condutas abusiva e vexatória 

realizada pela reclamada, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana. Quanto 

ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros 

entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a 

indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo 

que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta 

exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade 

(pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela 

forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social. Ao se optar em 

CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, 

pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, 

acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação 

de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos 

(evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura 

psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas); ii. Relação anterior entre 

os envolvidos; iii. Histórico de condutas assemelhadas (critério 

pedagógico); iv. Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito 

relevante em casos com astreintes, por exemplo); v. Consequências do 

ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo). Do que 

se estruturou, tem-se a discussão acerca de serviço não implantado, 

entre pessoas jurídicas que mantinham relação empresarial frequente 

(valoração negativa para a requerida), não comprovação de prejuízo além 

do fato de per si (valoração positiva para a requerida), inexistindo 

indicativo de outros problemas semelhantes (valoração positiva para a 

requerida). Partindo-se de parâmetro conhecido e objetivo, o salário 

mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, fixa-se o valor de 

indenização em R$1.617,00. No tocante à imediata instalação do serviço, 

sabe-se (fato conhecido) que isso depende de estrutura viável (“porta”), 

não sendo possível obrigar a operadora a “passar na frente” de outros 

consumidores. Tomando-se como pedido implícito, o que se concluirá é a 

obrigação de o requerido NÃO MAIS COBRAR pelo serviço nas próximas 

faturas. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MALUZA 

DA SILVA VANELLI em desfavor da OI MOVEL S.A. para DETERMINAR 

que a reclamada NÃO COBRE PELO SERVIÇO DE OI INTERNET nas 

próximas faturas e CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.617,00 

a título de danos morais . Incidem juros de 1% desde o evento danoso 

(data da primeira cobrança indevida), conforme Enunciado 54 da Súmula 

do STJ, art. 406 do Código Civil e art. 161, §1º, do CTN, isso até a data 

desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a 

taxa SELIC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000220-21.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIA DE CHARMY COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANETE BEZERRA TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 21 de maio de 2020 (21/05/2020), às 

14h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 25 de março 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello Mat 32709 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000219-36.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIA DE CHARMY COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIELEN CORSETI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28 de maio de 2020 (28/05/2020), às 

14h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 25 de março 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000181-24.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALENCAR DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DA SILVA DURE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28 de maio de 2020 (28/05/2020), às 

15h00, (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso I, § 

2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010120-16.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

P C FAVARO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CRISTINA GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a respeito da proposta de acordo feita pela parte Requerida. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-72.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MALVIDIA APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

SENTENÇA Processo: 1000581-72.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MALVIDIA 

APARECIDA DE ARAUJO RÉUS: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A 

preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, 

em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa de 

resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de que desde o mês de 

julho de 2016 a reclamada vem realizando descontos mensais indevidos 

do salário da reclamante nos valores de R$ 43,47 (quarenta e três reais e 

quarenta e sete centavos) a título de empréstimo sobre a RMC e de R$ 

44,00 (quarenta e quatro reais) a título de reserva de margem consignável 

que a autora afirma jamais ter contratado. Pugnando ao final, pela 

restituição de R$ 7.168,34 (sete mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta 

e quatro centavos) que fora indevidamente descontado em sua forma 

dobrada, bem como pela condenação do requerido a reparação por Danos 

Morais. O Reclamado em contestação alega que a autora contratou 

empréstimo consignado, sendo valor disponibilizado na conta-corrente de 

sua titularidade, inexistindo ilegalidade nos descontos efetuados, 

comprova suas alegações trazendo aos autos contrato firmado entre as 

partes em movimentação de n.º 26596228 e TED de crédito em conta da 

autora em movimentação de n.º 25904130. Da análise dos autos verifico 

que razão não assiste à Reclamante, uma vez que os documentos 

trazidos pela reclamada trazem assinatura idêntica à aposta no documento 

de identidade da autora juntada em movimentação de n.º 23851658. De 

outro tanto, a parte demandante trouxe nenhuma prova de que tenha 

efetuado o pagamento integral do contrato de empréstimo consignado 

anexo trazido na defesa, aliado ao fato de que oculto tais informações em 

sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que 

es falar em desconto indevido. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA URGÊNCIA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE 

TEDS PARA CONTA BANCARIA DO AUTOR – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR 

MÍNIMO, EM OBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL, CABENDO À 

PARTE AUTORA O PAGAMENTO DO SALDO RESTANTE – DESCONTOS 

DEVIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de Obrigação de Fazer 

com Dano Moral e Material em razão de descontos que alega serem 

indevidos no holerite de cartão de crédito e empréstimo consignado , 

contudo, não contratados. Alega que tais descontos estão sendo 

realizados de forma indevida e requer a declaração de inexigibilidade do 

débito, o cancelamento definitivo do desconto em folha dos referidos 

descontos e danos morais. 2- Os descontos realizados no holerite do 

servidor se referem ao pagamento do mínimo da fatura do cartão de 

crédito e parcela do consignado , oriundos de telesaque de valor pela 

parte consumidora. 3- Neste passo, é possível observar que o banco 

Recorrente colaciona nos autos o comprovante de TED oriundo de 

telesaque realizados diretamente na conta bancária da Recorrida. 4- 

Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as 

margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que 

efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o 

mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento do servidor. 5- 

Portanto, não restam configurados quaisquer danos materiais e morais 

que o Autor alega ter supostamente sofrido, uma vez que os descontos 

são devidos. 6- Sentença de procedência totalmente reformada. 7- 

Recurso Conhecido e Provido para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais. (N.U 68867-69.2017.8.11.0001, 688676920178110001/2019, 

PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado 

no DJE 19/11/2019) DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial feito por MALVIDIA APARECIDA DE ARAUJO em face de BANCO 

CETELEM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

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

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGA-SE, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz 

leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000162-04.2019.8.11.0107
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAZZETTO SOBRINHO (REU)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MAFINI (EXECUTADO)

NEVIO BEDIN (EXECUTADO)

PAULO BEDIN (EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

MARIA SCHREINER BEDIN (EXECUTADO)

MARIBEL FEIL BEDIN (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000145-31.2020.8.11.0107. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

AQUILES MAFINI, NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA 

SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM, MARIBEL FEIL BEDIN 

VISTOS. Considerando a obstrução da ordem judicial pelo executado 

Aquiles Mafini, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, DEFIRO 

reforço policial, bem como AUTORIZO o lacre do referido armazém (Mafini 

Armazéns Gerais LTDA - ME), durante o período compreendido entre 18h 

e 08h, com o fim de se evitar a frustração do cumprimento da medida 

liminar. Advirta-se o executado quanto à prática de conduta atentatória à 

dignidade da justiça, na forma dos artigos 772, inciso II, e 774, inciso IV, 

ambos do CPC. No mais, deverá a parte exequente fornecer os meios 

necessários à concretização da medida, conforme certificado pelo Oficial 

de Justiça. Face a urgência do caso, determino que cópia desta decisão 

sirva como mandado/ofício. Int. Cumpra, com urgência GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-61.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR MARIA DO SACRAMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000143-61.2020.8.11.0107. AUTOR: 

VANDIR MARIA DO SACRAMENTO REU: AGENCIA DA PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS VISTOS. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movida por VALDIR MARIA DO SACRAMENTO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados 

nos autos, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem 

como antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido o benefício 

previdenciário sob o argumento de que desempenha, desde tenra idade, 

atividades de rurícola em regime de economia familiar. A inicial veio 

acompanhada dos documentos, inclusive com cópia do comprovante do 

indeferimento na via administrativa. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei. Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório. A prova material juntada aos autos até o 

momento não se mostra robusta a comprovar, em análise sumária, a 

verossimilhança do efetivo desempenho da atividade rural em regime de 

economia familiar, tampouco o prazo da atividade laborativa, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência. Por tais razões, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o desinteresse da Fazenda 

Pública na participação em atos desta natureza, bem como a manifestação 

externada na petição inicial. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. 

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-80.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LORIELE FERNANDES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000004-80.2018.8.11.0107. REQUERENTE: LORIELE FERNANDES DE 

SALES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Relatório dispensado, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do pagamento do 

débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exquente. Após, arquive-se. Int. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000036-54.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 119 de 280



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000036-54.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES REQUERIDO: 

WANDE ALVES DINIZ Cuidam-se os autos de Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica com Pedido de Tutela 

Provisória que Wguedes Natan Santos Marques move em desfavor de 

INTERESSANTE NEWS e WANDE ALVES DINIZ. Recebida a inicial, 

deferiu-se a liminar apresentada pelo autor, promovendo o arresto 

cautelar de bens do requerido (id. 17798247). Manifesta o requerido pela 

liberação do gravame posto em seu veículo, aduzindo ser este o único 

meio de locomoção da parte. Acompanha documentos que, em tese, 

corroboram com suas alegações. É o relato do necessário. Inicialmente, 

cumpre-nos registrar que nesta oportunidade trouxa o requerido 

documentos que comprovem suas alegações, uma vez que, da consulta 

ao sistema Renajud, verificou-se a existências de diversos outros 

veículos registrados em seu nome, o que ensejou no indeferimento de seu 

pedido anterior (id. 23910425). Neste cenário, tendo o requerente 

comprovado suas alegações, temos que torna-se possível o deferimento 

de seu pedido. Explico. A retirada da restrição de circulação do veículo 

não acarretará prejuízos ao direito do autor, uma vez que a restrição de 

venda será mantida. Ademais, caso o veículo em comento fique 

demasiadamente recolhido em pátios ou garagens, certo de que seu valor 

de revenda será prejudicado ante a ausência de manutenção e rodagem, 

prejudicando assim ambas as partes. Isto posto, defiro a retirada da 

restrição de circulação do veículo PAJERO SPORT, com placa DRN 6060, 

exclusivamente para uso pessoal do executado, ficando este responsável 

pela manutenção e conservação do veículo, a título de depositário fiel, 

incorrendo assim nas penalidades em caso de descumprimento, 

intimando-se o executado pessoalmente para a ciência de suas 

obrigações. Em tempo, o atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 
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ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000155-78.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO PIANA PINTO PEREIRA (REQUERIDO)

NEIVA PIOVESAN PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000155-78.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. REQUERIDO: 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA, NEIVA PIOVESAN PEREIRA Cuida-se de 

carta precatória remetida à esta Comarca para o cumprimento de ordem. 

Depreca a Comarca de origem para a realização de sequestro de 

57.618,73 sacas de soja da safra 2019/2020, para a satisfação de dívida. 

Por sua vez, aponta o executado quanto a impossibilidade do cumprimento 

da ordem requisitada, considerando a distribuição de processo de 

recuperação judicial que tramita à Comarca de Primavera do Leste-MT, de 

modo que seria este o Juízo Universal de Recuperação, competente para 

gerir atos de constrição. É o relatório do essencial. Decido. Inicialmente, 

cumpre-nos tecer alguns comentários sobre o procedimento de 

recuperação judicial mencionado. Constatou-se nos autos n° 

1000891-12.2020.8.11.0037 que os autores desempenhavam suas 

funções comerciais na Fazenda Péricles, situada na Comarca de Novo 

São Joaquim, razão pela qual, de fato houve o declínio de competência 

para esta Comarca. Contudo, suscitado o conflito negativo de competência 

por este Juízo, remeteu-se o feito ao Egrégio TJMT, onde em decisão 

proferida pelo Ex. Des. Relator Guiomar Teodoro Borges, determinou-se, 

em caráter provisório, a designação ao Juízo da Comarca de Primavera do 

Leste-MT, para que este apreciasse as medidas urgentes nos autos. Nos 

termos do artigo 955, do CPC e atento à regra do art. 205 do RITJMT, 

designa-se o Juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, ora suscitado, 

para que este, embora, ainda que em caráter provisório, aprecie as 

medidas urgentes dos autos da Recuperação Judicial nº 

1000891-12.2020.8.11.0037. Diante das considerações realizadas, tem-se 

então a impossibilidade deste Juízo dar prosseguimento ao cumprimento 

da ordem requisitada, ou ainda decidir quanto a possibilidade de adentrar 

ao mérito da questão, como requisitado por ambas as partes. Este é o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE C/C PERDAS E DANOS – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE ATO 

DIVERSO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE - COMPETÊNCIA 

LIMITADA DO JUÍZO – PREJUÍZO COMPROVADO – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Ao Juízo deprecado compete 

tão-somente o cumprimento do estabelecido na carta precatória e a 

resolução dos incidentes correlatos. Sendo a carta precatória mera 

delegação de competência; sendo nula a decisão que extrapola o seu 

objeto. (Ap 159557/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 

Destacado. Desta feita, sob de pena de extrapolar competência deste 

juízo deprecado, deixo de conhecer os pedidos de ids. 30471918, 

30525510, 30534787 e 30646900. Remeta-se o feito ao Juízo da Segunda 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, para que delibere 

sobre os pedidos presentes na missiva. Oficie-se à Comarca deprecante 

desta decisão. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 25 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000279-95.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIS MARCIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000279-95.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: SUEILA ALVES DA SILVA REQUERIDO: VALDENIS 

MARCIANO DE OLIVEIRA Cuida-se de ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável, proposta por SUEILA ALVES DA SILVA em 

face de VALDENIS MARCIANO DE OLIVEIRA. Considerando a nomeação 

de conciliador judicial habilitado para atuar na comarca de Novo São 

Joaquim – MT, e tratando-se o objeto da demanda de matéria em que 

admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código 

de Processo Civil), INTIME-SE as partes para que manifeste acerca do 

interesse na realização da referida solenidade. Consoante o certificado 

em ID 28824695, necessária a nomeação de advogado dativo para atuar 

no feito. Assim, nomeio o(a) Dr. Deybson Ibipino Costa Santos – 19.171, 

para patrocinar a defesa do requerido. Os honorários serão arbitrados ao 

final do processo, conforme a atuação do(a) causídico(a) e complexidade 

da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 

2020. ____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-48.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000157-48.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): MARIA ANTONIA DE REZENDE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento da 

inicial. NOVO SÃO JOAQUIM, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000433-16.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA OAB - MT22218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000433-16.2019.8.11.0106. 
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AUTOR(A): ONOFRE LINO REU: JAIRO DOS SANTOS JUNIOR Não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Considerando a 

Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando 

o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o 

regime obrigatório de teletrabalho, de período compreendido entre 

20.03.2020 à 20.04.2020, torna-se inviável a designação de audiência 

para a realização do ato deprecado, destacando ainda, a Resolução n° 

313/19 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão 

dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020, deixo de designar 

audiência de conciliação. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-24.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO MADI (REQUERIDO)

CLARI APARECIDA SARDO (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000426-24.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO 

AGRONEGOCIO SA REQUERIDO: PAULO ROGERIO GOMES, REJANE 

LOURDES DA ROSA GOMES, JOSE EDUARDO MADI, CLARI APARECIDA 

SARDO Com a apresentação do respectivo comprovante de recolhimento 

das guias, cumpra-se na forma determinada pela decisão retro (id. 

27767812). NOVO SÃO JOAQUIM, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000272-06.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000272-06.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: HERNANDES ANDRADE REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por HERNANDES ANDRADE em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, afirma que possui 

contribuições tanto como trabalhador urbano quanto como trabalhador 

rural. Devidamente citado (ID 22473889), o requerido apresentou 

contestação (ID 22534042), pugnando pela improcedência do pedido 

inicial. Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as 

questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de 

ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte 

autora requer aposentadoria por idade híbrida. Estando o feito maduro 

para julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 

8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade híbrida, 

bastando para isso, além da idade mínima, demonstrar o requerente o 

desempenho de atividade rural e urbana pelo tempo de carência 

necessário ao benefício. A idade mínima da parte autora está comprovada 

nos autos, fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da exigibilidade do exercício 

de atividade rural no momento do requerimento do benefício. A 

aposentadoria por idade híbrida foi criada pela Lei nº 11.718 de 2008, que 

acrescentou o § 3º ao artigo 48 da Lei nº 8.213 de 1991. Eis o teor do 

citado dispositivo: Art. 48 – (...) § 3º. – Os trabalhadores rurais de que 

trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste 

artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados 

períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao 

benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 

e 60 (sessenta) anos, se mulher. Por força desse dispositivo, os únicos 

requisitos para concessão do referido benefício previdenciário são o 

cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses e o 

requisito etário, que é de 65 (sessenta e cinco) anos para homem e de 60 

(sessenta) anos para mulher. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é 

unânime ao reconhecer a desnecessidade de recolhimento de 

contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural 

no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento 

do requisito etário, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural 

alcance a carência exigida para a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade. Vejamos: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO DE 

SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL, COMPLEMENTAÇAO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. INCLUSÃO DE PERÍODO RURAL 

REMOTO COMO CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

DEMONSTRADO. CONCESSÃO DE ORDEM 1. O direito líquido e certo a ser 

amparado por meio de mandado de segurança é aquele que pode ser 

demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a 

necessidade de dilação probatória. 2. Considera-se comprovado o 

exercício de atividade rural havendo início de prova material 

complementada por prova testemunhal idônea. 3. É devida a aposentadoria 

por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período 

aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008, que 

acrescentou o § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que 

cumprido o requisito etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para 

homem. 4. Nesta modalidade de aposentadoria híbrida, o tempo de serviço 

rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da 
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Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 

(TRF-4/AC: 50021857920174047016 PR 5002185-79.2017.4.04.7016, 

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 

17/03/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). Em suma, a 

qualidade de segurado não é requisito para esta espécie de 

aposentadoria, ou seja, não faz diferença se a pessoa está ou não 

exercendo atividade rural ou urbana no momento em que completa a idade 

ou apresenta o requerimento administrativo, nem o tipo de trabalho 

predominante. Outrossim, em solenidade realizada no mês de agosto do 

ano de 2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o 

Tema Repetitivo nº 1007, fixando a seguinte matéria: O tempo de serviço 

rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da 

Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. No 

tocante a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do 

artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do 

citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. À vista 

disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.063/95, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. Para a comprovação do exercício de atividade rural será 

obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da Carteira de 

Identificação e Contribuição – CIC referida no parágrafo 3º do art. 12 da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Entretanto, em face das dificuldades 

dos trabalhadores rurais em apresentar provas materiais, o parágrafo 

único do artigo citado arrolava determinados documentos que poderiam 

comprovar a atividade rural referente a período anterior a 16 de abril de 

1994. Eis o teor do referido dispositivo: Parágrafo único. A comprovação 

do exercício da atividade rural referente ao período anterior 16 de abril de 

1994, observado o disposto no § 3º do artigo 55 desta Lei, far-se-á, 

alternativamente, através de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração do sindicato de trabalhadores rurais, 

desde que homologada pelo INSS; IV – comprovante de cadastro do 

INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco 

de notas de produtor rural. Esse dispositivo, embora tenha se destinado a 

regular o período anterior a 16 de abril de 1994, também pode ser 

empregado com a finalidade de comprovar o exercício de atividade rural 

referente a outros períodos, pois nossos tribunais têm admitido não 

somente os documentos ali arrolados, mas inúmeros outros como início de 

prova escrita da atividade rurícola, tais como “certidão de casamento, 

anotações em certidões de registro civil, declaração para fins de inscrição 

de produtor rural, nota fiscal de produtor rural, guias de recolhimento de 

contribuição sindical, todos contemporâneos à época dos fatos alegados” 

(STJ. 6ª T. REsp 280402/SP; 2000/0099716-1. Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO. J.: 26/03/2001. Public.: DJ 10.09.2001 p. 427; STJ 5ª 

turma/CE Recurso Especial nº 2003/0231233-5 Rel. Min. Jorge Scartezzini, 

j. 06/5/2004, DJU 21.6.2004 p. 254). No presente caso, a documentação 

colacionada à inicial satisfaz as exigências legal e jurisprudencial para 

comprovarem o exercício tanto de trabalho urbano como rural. Portanto, 

resta preenchido o requisito do início de prova material. Por outro lado, a 

prova oral colhida em juízo confirma o exercício de atividade conforme 

explanado pela parte autora. Desta forma, os documentos juntados aos 

autos, ou seja, início de prova material, confirmados pelas demais provas 

colhidas em juízo, têm força suficiente para preencher os requisitos 

exigidos pela Lei nº. 8.213/91, pelo que o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Quanto à data inicial do benefício, a Lei n. 8.213/91, em seu 

artigo 49, I, b, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do 

requerimento administrativo. Quanto aos juros de mora, deverão ser 

aplicados a partir da citação, conforme orientação da súmula 204 do STJ, 

no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês. Por sua vez, a correção 

monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do 

art. 1.º, caput, da Lei n. 6.899/81, nos termos das Súmulas 43 e 148 do 

STJ. Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para conceder o benefício da aposentadoria 

por idade híbrida ao indicado e qualificado na petição inicial, nos termos do 

artigo 48, § 3º, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 (um) salário-mínimo 

mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a 

partir da negativa do requerimento administrativo, determinando a 

implantação do benefício na folha de pagamento a partir do trânsito em 

julgado, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Os valores das parcelas 

vencidas deverão ser acrescidos de juros moratórios, no patamar de 

0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente desde o vencimento de cada parcela, os quais deverão 

ser pagos na forma do artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, de uma 

única vez. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais). Tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos, não se aplica ao caso o 

reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, parágrafo 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJe/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-83.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR MARQUES DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA OAB - MT22218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010151-83.2017.8.11.0106 REQUERENTE: WANIR MARQUES 

DE FREITAS - ME REQUERIDO: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA Vistos em correição. Verifico 

dos andamentos processuais registrados que há audiência de tentativa de 

conciliação designada para data próxima. Sendo assim, AGUARDE-SE a 

juntada do termo de audiência pela conciliadora, em seguida, RETORNEM 

os autos conclusos para deliberação quanto a homologação de acordo ou 

prosseguimento do feito. Caso o termo não seja juntado em até 05 (cinco) 

dias da realização da audiência, INTIME-SE a conciliadora para que o faça, 

com urgência, em atenção ao princípio da celeridade que orienta os 

processos no juizado. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-28.2019.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000277-28.2019.8.11.0106. REQUERENTE: TARCISIO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. 

Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu 

nome junto ao SERASA por uma dívida no valor de R$ 107,97 (cento e 

sete reais e noventa e sete centavos), Contrato nº 2126050427, data de 

inclusão 12/11/2017; que não possui relação jurídica com a Reclamada e 

que foi vítima de fraude comprovada pelo protocolo de reclamação 

administrativa nº 20196130876339 junto a reclamada, através de áudio 

conforme ID Nº 21885826. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Inexiste nos 

autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente 

assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas sistêmicas”, 

ou “faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp1692025/SE. RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Em relação ao Pedido 

Contraposto deve ser indeferido por não estar comprovado nos autos a 

relação contratual entre as partes. Em relação ao Pedido de Litigância de 

Má Fé deve ser indeferido por não estarem presentes nos autos nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim, é de se registrar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) Afastar as preliminares suscitadas pela reclamada; b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 107,97 (cento e sete reais 

e noventa e sete centavos); e, c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o 

feito; d) Julgo improcedentes os Pedidos de Litigância de Má Fé e 

Contraposto. Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Novo São 

Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-44.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DIONIZIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000457-44.2019.8.11.0106. REQUERENTE: OTACILIO DIONIZIO ALVES 

REQUERIDO: AYMORE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. De início, ressalta-se que o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. O presente feito trata-se de relação de 

consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua 

procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da 

consumidora, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. -PRELIMINAR Arguiu 

a Reclamada preliminar de incompetência do Juizado, visto que a demanda 

exige prova pericial grafotécnica, a fim de assegurar a veracidade da 

assinatura do contrato apresentado. Porém, basta uma breve análise 

sobre as assinaturas constantes no contrato colacionado na defesa e nos 

documentos constantes da inicial, para se verificar ausência de 

semelhança entre elas, sendo desnecessária a realização de perícia 

técnica para o escorreito julgamento da ação. Destarte, rejeito a preliminar 

em epígrafe Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por OTACILIO DIONIZIO ALVES em 

desfavor de AYMORE. Alega a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 

9.900,00 (nove mil e novecentos) disponibilizada em data 15/09/2019, 

Contrato nº 20030632119000, referente a uma dívida que nunca contraiu 

uma vez que nunca foi cliente da reclamada Afirma ser totalmente indevida 

a negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do débito, 

cancelamento protesto, bem como a condenação pelos danos morais 
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sofridos. A empresa reclamada afirma que o reclamante deu causa a 

negativação, sendo legitima a negativação. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Restou comprovada 

que o reclamante não realizou a contratação dos serviços da reclamada, 

não havendo nos autos nenhuma prova da contratação dos serviços. 

Assim, a continuidade do apontamento dos dados do reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS 

ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. PRESUMIDO. QUANTUM REDUZIDO. 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A manutenção da negativação da 

pessoa jurídica após o adimplemento da dívida constitui ato ilícito e 

ocasiona, presumidamente, dano moral. 2. O valor do dano moral deve 

obedecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao 

enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido quando estipulado em 

e x c e s s o .  3 .  R e c u r s o  p r o v i d o  p a r c i a l m e n t e .  ( T J - A M 

02503137820098040001 AM 0250313-78.2009.8.04.0001, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/03/2018, Primeira 

Câmara Cível) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, mantenho a liminar de id. 17087654, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada a 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

9.900,00 (nove mil e novecentos), assim como o cancelamento do Protesto 

junto ao Cartório Leopoldina de Registros de Títulos e Documentos de 

pessoas jurídicas, sito, Praça Dom Pedro II, Nº 46, Centro, Colônia 

Leopoldina, CEP Nº 57975-000-AL. Opino também por CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da 

negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-82.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000254-82.2019.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 
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conforme o art. 355, I do CPC. O presente feito trata-se de relação de 

consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua 

procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da 

consumidora, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. -PRELIMINARES 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e,conseqüentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Rejeitada as 

preliminares, passo à análise do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA DE FATIMA SILVA em 

desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Alega a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débito no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) 

disponibilizada em data 08/02/2018, Contrato nº 00301005202291098, 

referente a uma dívida que nunca contraiu uma vez que nunca foi cliente 

da reclamada, que na verdade nunca residiu no endereço onde foi 

contraída a dívida e a peesoa negativada em bora possua nome idêntico 

ao seu, possui genitora como nome diverso da sua genitora, 

provavelmente foi vítima de fraude. Afirma ser totalmente indevida a 

negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do débito, bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada 

contestou genericamente a inicial, afirmando que o reclamante deu causa 

a negativação, sendo legitima a negativação. Requer assim a 

improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Restou comprovada 

que o reclamante não realizou a contratação dos serviços da reclamada, 

não havendo nos autos nenhuma prova da contratação dos serviços. 

Assim, a continuidade do apontamento dos dados do reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS 

ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. PRESUMIDO. QUANTUM REDUZIDO. 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A manutenção da negativação da 

pessoa jurídica após o adimplemento da dívida constitui ato ilícito e 

ocasiona, presumidamente, dano moral. 2. O valor do dano moral deve 

obedecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao 

enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido quando estipulado em 

e x c e s s o .  3 .  R e c u r s o  p r o v i d o  p a r c i a l m e n t e .  ( T J - A M 

02503137820098040001 AM 0250313-78.2009.8.04.0001, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/03/2018, Primeira 

Câmara Cível) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada a declaração de inexistência dos débitos 

aqui discutidos, no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais); 

Opino também por CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PJE. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Novo 
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São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010693-38.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010693-38.2016.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.29972105). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010099-87.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NOGUEIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT216300-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010099-87.2017.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ANA PAULA NOGUEIRA FERNANDES Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.29976544). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-44.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010087-44.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO MARCAL 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de 

interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que o promovido 

deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular prosseguimento do 

feito, conforme Certidão (id.30020783). Nesse sentido: Ementa: 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO 

CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 71004466843 - Relª. 

juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se 

que o feito se encontra paralisado em cartório, sem qualquer 
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petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” DISPOSITIVO Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-20.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000187-20.2019.8.11.0106. REQUERENTE: SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA em 

desfavor de CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS. Da análise 

dos documentos acostados na exordial permite, em resumo, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora 

sustenta que recebeu descontos em sua conta corrente que considera 

indevidos que os descontos são oriundos de suposto contrato realizado 

com a Reclamada, porém nega vínculo com a empresa. Informa que os 

descontos realizados durante o período 07 (sete) meses, no valor de R$ 

37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), relata que os valores 

seriam fruto de sua aposentadoria de 01(um) salário mínimo. Pleiteia 

liminarmente que seja determinada a suspensão dos descontos mensais e 

no mérito objetiva a repetição do indébito e indenização por danos morais. 

A Liminar de Antecipação de Tutela foi indeferida nos autos conforme (id 

nº 17619237). É o breve Relato. Passo à análise do MÉRITO. Nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o Réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus fatos 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Que a reclamada apresentou contestação 

nos autos, apresentado suposta gravação de áudio referente a 

contratação dos serviços, mas no meu entendimento a referida gravação 

e confusa e sugere a imposição forçada da contratação do serviços de 

forma inidônea, principalmente por tratar-se de serviço dispensável e não 

de caráter obrigatório. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Nesse sentido: Por se tratar de relação de consumo, 

deveria a Requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as 

alegações expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da 

ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de 

seus clientes. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ora, a parte Reclamada 

é responsável pela cobrança indevida dos serviços não contratados, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Portanto, a cobrança dos débitos mencionados pela 

Reclamante deve ser declarada indevida, bem como a condenação a 

restituir o valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) no 

período de 07 (sete) meses, em dobro em conformidade ao parágrafo 

único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe. Com relação ao pedido 

de indenização por danos morais, cumpre salientar que, embora a 

jurisprudência já tenha apontado que o mero descumprimento do contrato 

não seja suficiente a indicar a caracterização do abalo extrapatrimonial, no 

caso em apreço entendo por verificada a situação ensejadora da 

reparação. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito. Cumpre lembrar que, além de sofrer transtornos com 

a utilização de seus dados indevidamente ainda foi prejudicado com os 

descontos em sua conta corrente causando lhe prejuízos financeiros, 

comprometendo a utilização dos valores no pagamento de tratamento de 

saúde. Tais fatos exigem reparação moral. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte Reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

resolução do mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, as pretensões 

iniciais, para: -DETERMINAR o cancelamento em definitivo dos serviços 

não contratado pela Reclamante. -CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

à parte Autora do valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta 

centavos) no período de 07 (sete) meses, em dobro correspondentes ao 

valor de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida. -CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento ao Reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

referente a indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o 

dano foi aferido em valor já atualizado. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 
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Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-64.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JONAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000057-64.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ADEMIR JONAS MACHADO 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por ADEMIR JONAS MACHADO 

em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A Informa a Reclamante que 

vem sofrendo cobranças indevidas de seguro de vida não contratado 

junto a reclamada no importe de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Relata 

que a cobrança é indevida, pois nunca firmou qualquer contrato com a 

Reclamada. Pleiteia o cancelamento dos descontos bem como indenização 

por danos morais e materiais. Em sede de contestação a Reclamada 

sustenta ausência de ilegalidade nas cobranças e apresenta contrato 

assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos documentos 

pessoais e demais documentos constantes dos autos, requerendo por fim 

a improcedência da ação. Houve apresentação de impugnação pelo 

reclamante reiterando as considerações apresentadas na inicial. 

-PRELIMINAR Arguiu a Reclamada preliminar de incompetência do Juizado, 

visto que a demanda exige prova pericial grafotécnica, a fim de assegurar 

a veracidade da assinatura do contrato apresentado. Porém, basta uma 

breve análise sobre as assinaturas constantes no contrato colacionado 

na defesa e nos documentos constantes da inicial, para se verificar 

ausência de semelhança entre elas, sendo desnecessária a realização de 

perícia técnica para o escorreito julgamento da ação. Destarte, rejeito a 

preliminar em epígrafe. Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova realizado pela 

Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, pois o 

demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Passo à análise do 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Autora. Verifica-se que 

a parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam vínculo entre as 

partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte Autora. A Reclamada demonstrou a veracidade de 

suas alegações apresentando Contrato assinado pela reclamante, com 

grafia idêntica aos documentos pessoais e demais documentos constante 

dos autos. Deveria o Reclamante apresentar comprovante de quitação do 

débito, porém se obteve inerte. Com efeito, o Reclamante é devedor da 

Reclamada, pois não quitou os débitos relativos ao serviço livremente 

contratado, conforme restou demonstrado pela empresa requerida. Ainda 

sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, cabe à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, provar 

que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada apresentou Contrato 

demonstrado a existência de utilização do serviço, o que caracteriza a 

existência de vínculo entre as partes e afasta assim a indicação de ato 

fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da parte 

Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da Reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-12.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA MOREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000194-12.2019.8.11.0106. REQUERENTE: DELFINA MOREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 30045153 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-45.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000347-45.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES em desfavor de ACE SEGURADORA S.A. Informa a 

Reclamante que vem sofrendo cobranças indevidas de seguro de vida 

não contratado junto a reclamada no importe de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) nos meses de junho, julho e agosto/2019. Relata que a cobrança é 

indevida, pois nunca firmou qualquer contrato com a Reclamada. Pleiteia o 

cancelamento dos descontos bem como indenização por danos morais e 

materiais. Em sede de contestação a Reclamada sustenta ausência de 

ilegalidade nas cobranças e apresenta contrato assinado pela reclamante 

com assinatura idêntica aos documentos pessoais e demais documentos 

constantes dos autos, requerendo por fim a improcedência da ação. 

Houve apresentação de impugnação pelo reclamante reiterando as 

considerações apresentadas na inicial. É o relato. Fundamento e decido. 

MÉRITO. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova realizado pela 

Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, pois o 

demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Passo à análise do 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Autora. Verifica-se que 

a parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam vínculo entre as 

partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte Autora. A Reclamada demonstrou a veracidade de 

suas alegações apresentando Contrato assinado pela reclamante, com 

grafia idêntica aos documentos pessoais e demais documentos constante 

dos autos. Deveria o Reclamante apresentar comprovante de quitação do 

débito, porém se obteve inerte. Com efeito, o Reclamante é devedor da 

Reclamada, pois não quitou os débitos relativos ao serviço livremente 

contratado, conforme restou demonstrado pela empresa requerida. Ainda 

sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, cabe à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, provar 

que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada apresentou Contrato 

demonstrado a existência de utilização do serviço, o que caracteriza a 

existência de vínculo entre as partes e afasta assim a indicação de ato 

fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da parte 

Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da Reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000041-47.2017.8.11.0106. REQUERENTE: VALTENIR RODRIGUES DE 

PAULO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SERASA por uma dívida no valor de R$ 102,93 (cento e dois reais e 

noventa e três centavos), Contrato nº 238891592, data de inclusão 

14/09/2015; que não possui relação jurídica com a Reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Afasto a preliminar de inépcia da inicial tendo em vista que a parte 

reclamante em sua peça inicial negou a contratação dos serviços junto a 

parte reclamada. Afasto a preliminar de necessidade da juntada de 

comprovante original dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista 

que o Poder Judiciária tem aceitado comprovantes de negativação 

expedidos por órgão privados. Anoto que apenas o extrato emitido no 

balcão dos órgãos de proteção ao crédito pode ser considerado idôneo, 

oque não se coaduna com os princípios da celeridade e simplicidade, já 

que, fato público e notório que todos os Magistrados possuem acesso aos 

bancos de dados SPC/SERASA/BOA VISTA. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Mérito Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Inexiste nos 

autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente 

assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas sistêmicas”, 

ou “faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 
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CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp1692025/SE. RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Em relação ao Pedido 

de Litigância de Má Fé deve ser indeferido por não estarem presentes nos 

autos nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar às preliminares 

suscitadas pela reclamada; b) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 102,93 (cento e dois reais e noventa e três centavos); e, c) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento, extinguindo o feito; d) Julgo improcedente o Pedido de 

Litigância de Má Fé. Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Novo São 

Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito
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SELMA JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000257-37.2019.8.11.0106. REQUERENTE: SELMA JOSE MARTINS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por SELMA JOSE MARTINS em 

desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A Informa a Reclamante que vem 

sofrendo cobranças indevidas de seguro de vida não contratado junto a 

reclamada no importe de R$ 35,00 (cinquenta e nove reais) nos meses de 

agosto e outubro/2018. Relata que a cobrança é indevida, pois embora 

tenha firma do contrato com a reclamada foi vítima de venda casada com 

formulário preenchido no campo data, em período posterior pela 

Reclamada. Pleiteia o cancelamento dos descontos, repetição do indébito 

em dobro, bem como indenização por danos morais e materiais. Em sede 

de contestação a Reclamada sustenta ausência de ilegalidade nas 

cobranças e apresenta contrato assinado pela reclamante com assinatura 

idêntica aos documentos pessoais e demais documentos constantes dos 

autos, requerendo por fim a improcedência da ação. Houve apresentação 

de impugnação pelo reclamante reiterando as considerações 

apresentadas na inicial. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

realizado pela Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. 

Passo à análise do MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Autora. 

Verifica-se que a parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam 

vínculo entre as partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. A Reclamada 

demonstrou a veracidade de suas alegações apresentando Contrato 

assinado pela reclamante, com grafia idêntica aos documentos pessoais e 

demais documentos constante dos autos. Ainda sob a égide da Lei nº 

8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, cabe à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, provar que a parte Autora contratou os 

serviços com a Requerida, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus 

probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, 

a Reclamada apresentou Contrato demonstrado a existência de utilização 

do serviço, o que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e 

afasta assim a indicação de ato fraudulento. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da parte Reclamante. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta indevida por parte da Reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010741-94.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: TELMA FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: DIVINA BATISTA ALVES Vistos. Conforme inteligência do 
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artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.30020767). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000266-96.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A Informa a 

Reclamante que vem sofrendo cobranças indevidas de seguro de vida 

não contratado junto a reclamada no importe de R$ 35,00 (vinte e cinco 

reais) nos meses de junho, julho e agosto/2019. Relata que a cobrança é 

indevida, pois nunca firmou qualquer contrato com a Reclamada. Pleiteia o 

cancelamento dos descontos bem como indenização por danos morais e 

materiais. Em sede de contestação a Reclamada sustenta ausência de 

ilegalidade nas cobranças e apresenta contrato assinado pela reclamante 

com assinatura idêntica aos documentos pessoais e demais documentos 

constantes dos autos, requerendo por fim a improcedência da ação. 

Houve apresentação de impugnação pelo reclamante reiterando as 

considerações apresentadas na inicial. É o relato. Fundamento e decido. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova realizado pela 

Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, pois o 

demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. -PRELIMINAR Arguiu a 

Reclamada preliminar de incompetência do Juizado, visto que a demanda 

exige prova pericial grafotécnica, a fim de assegurar a veracidade da 

assinatura do contrato apresentado. Porém, basta uma breve análise 

sobre as assinaturas constantes no contrato colacionado na defesa e nos 

documentos constantes da inicial, para se verificar ausência de 

semelhança entre elas, sendo desnecessária a realização de perícia 

técnica para o escorreito julgamento da ação. Destarte, rejeito a preliminar 

em epígrafe Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste a parte Autora. Verifica-se que a parte Reclamada, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam vínculo entre as partes, a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte Autora. A Reclamada demonstrou a veracidade de suas alegações 

apresentando Contrato assinado pela reclamante, com grafia idêntica aos 

documentos pessoais e demais documentos constante dos autos. Ainda 

sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, cabe à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada apresentou Contrato 

demonstrado a existência de utilização do serviço, o que caracteriza a 

existência de vínculo entre as partes e afasta assim a indicação de ato 

fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da parte 

Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da Reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-11.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JONY FREITAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000164-11.2018.8.11.0106. REQUERENTE: JONY FREITAS COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 
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junto ao SERASA por uma dívida no valor de R$ 89,96 (oitenta e nove 

reais e noventa e seis centavos), Contrato nº 027900959-7, data de 

inclusão 11/11/2016; que não possui relação jurídica com a Reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Afasto a preliminar de necessidade da juntada de comprovante original 

dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o Poder Judiciária 

tem aceitado comprovantes de negativação expedidos por órgão privados. 

Anoto que apenas o extrato emitido no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito pode ser considerado idôneo, oque não se coaduna com os 

princípios da celeridade e simplicidade, já que, fato público e notório que 

todos os Magistrados possuem acesso aos bancos de dados 

SPC/SERASA/BOA VISTA. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou 

“faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp1692025/SE. RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Em relação ao Pedido 

Contraposto deve ser indeferido por não estar comprovado nos autos a 

relação contratual entre as partes. Em relação ao Pedido de Litigância de 

Má Fé deve ser indeferido por não estarem presentes nos autos nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim, é de se registrar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) Afastar as preliminares suscitadas pela reclamada; b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 89,96 (oitenta e nove reais 

e noventa e seis centavos); e, c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o 

feito; d) Julgo improcedentes os Pedidos de Litigância de Má Fé e 

Contraposto. Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Novo São 

Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010689-98.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA JOSE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010689-98.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANDREIA JOSE CAMPOS Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.29969932). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010761-85.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LUIZ MARIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

reclamação proposta por LUIZ MARIO DE ALMEIDA em face de CLARO 

S.A. No caso dos autos, no ID nº 29355573 a parte reclamante requer a 

homologação da desistência no prosseguimento do feito. Importante 

ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em extinção do 

feito sem julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já 

citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLAÇÃO 

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

EXTINÇÃO deste feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

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

necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-60.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010159-60.2017.8.11.0106. REQUERENTE: ROGERIO GOMES DE MOURA, 

MARCO ANTONIO DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

reclamação proposta por ROGERIO GOMES DE MOURA, MARCO ANTONIO 

DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM, ESTADO DE MATO 

GROSSO. No caso dos autos, no ID nº 28938495 a parte reclamante 

requer a homologação da desistência no prosseguimento do feito. 

Importante ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em 

extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente da 

anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, EXTINÇÃO deste feito, sem exame do mérito, com fulcro no 

disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Revogo 

a Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme ID Nº 

9243169. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-45.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANOR GOMES LEMES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GILMAR FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO OLIVEIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010074-45.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: ODAIR JOSE SOARES 

EXECUTADO: DIVANOR GOMES LEMES Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.30141028). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010753-11.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA ALICE PEREIRA 

SANTANA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cuida-se de reclamação proposta por MARIA ALICE PEREIRA 

SANTANA em face de LOJAS AVENIDA LTDA. No caso dos autos, no ID 

nº 28301997 a parte reclamante requer a homologação da desistência no 

prosseguimento do feito. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 
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CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, EXTINÇÃO deste feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março 

de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-82.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

463 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010606-82.2016.8.11.0106. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA 

LEITE REQUERIDO: ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de reclamação proposta por CARLOS 

ALBERTO FERREIRA LEITE em face de ADEILTON DE SOUZA E SILVA - 

ME. No caso dos autos, no ID nº 28301038 a parte reclamante requer a 

homologação da desistência no prosseguimento do feito. Importante 

ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em extinção do 

feito sem julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já 

citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLAÇÃO 

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

EXTINÇÃO deste feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

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

necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000182-66.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOAQUINA RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000182-66.2017.8.11.0106. REQUERENTE: ANA JOAQUINA RODRIGUES 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANA JOAQUINA RODRIGUES BATISTA em 

desfavor da BANCO BRADESCARD S/A, todos qualificados nos autos. 

Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora requer a inversão do 

ônus. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência de relação jurídica. Portanto, 

resta evidente que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo 

necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Afasto a preliminar de 

necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que os documentos 

existentes nos autos são suficientes para o deslinde da Demanda. Passo 

a análise do mérito. A autora afirma, em síntese, que não possui relação 

jurídica com o requerido, porém este inseriu seu nome no rol de 

inadimplentes por ausência de pagamento nos valores de R$ 180,89 

(cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos). Em sua defesa o 

requerido se atem as preliminar de necessidade de perícia grafotécnica 

para confrontar as assinaturas da reclamante no contrato de adesão e 

documentos pessoais e demais documentos constantes nos autos, 

manifestando em relação a existência de relação jurídica com a 

reclamante. Requer a improcedência da lide. Compulsando os autos, 

constato que as arguições do suplicado não merecem prosperar, visto 

que a empresa que solicita a inclusão do nome do consumidor no Serasa é 

a responsável pela negativação. Anoto que, em momento algum, a 

demandante alegou irregularidade do fato por ausência de notificação do 

Serasa. Com isso, resta evidenciada a ausência da responsabilidade do 

Serasa pelo evento. Deste modo, não há dúvida da legitimidade do 

demandado em figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: 

NEGATIÇÃO INDEVIDA. Banco de Dados. Ilegitimidade parte. Nos casos de 

inscrição indevida, é patente a legitimidade passiva do suposto credor. 

Diversa é a situação em que, embora a inscrição seja legítima, o órgão de 

proteção ao crédito não providenciou a prévia comunicação da 

n e g a t i v a ç ã o .  ( A P L  1 0 2 5 1 0 4 1 0 2 0 0 8 8 2 2 0 0 0 1  R O 

1025104-10.2008.822.0001; 2ª Câmara Cível; Desembargador Miguel 

Monico Neto; Processo publicado no Diário Oficial em 30/06/2009). 

Importante ressaltar que o suplicado deixou de comprovar a ausência de 

solicitação para a negativação do nome do autor no rol de mal pagadores. 

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que 

exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou 
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não provar o alegado, é a mesma coisa). Deste modo, não há como 

afastar a responsabilidade do requerido pela restrição do nome da parte 

autora no Serasa. A inexistência de relação jurídica entre as partes se 

trata de fato incontroverso, porquanto a autora arguiu na inicial e o 

requerido ratificou o fato na defesa (artigo 374, III, do CPC). 

Consequentemente, verifica-se que a negativação fora indevida. Posto 

isso, passo a apreciar o pedido de indenização por danos morais. Para 

acarretar dano moral indenizável é imprescindível comprovar que a 

conduta do agente (ação ou a omissão) ocasionou dano, sendo 

desnecessária a prova da culpa, por se tratar de responsabilidade 

objetiva (artigo 14, do CDC). Importante registrar que a inserção indevida 

do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é suficiente 

para configurar o dano moral, por ser presumido. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

DANO IN RE IPSA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – 

INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. O dano decorre diretamente do 

ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do 

nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da 

contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re 

ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. O recurso de embargos de 

declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não 

encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (ED 8275/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). (Grifei) 

Observo que a indenização do dano moral tem como objetivo impor uma 

sanção ao ofensor, que simultaneamente produz efeito pedagógico, para 

que o reclamado tenha mais cuidado e disciplina na execução de suas 

atividades, a fim de evitar que uma conduta danosa se repita. Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao 

mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as 

condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não 

se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte 

reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço 

no seu cumprimento. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para declarar a inexistência do 

débito, no valor de R$ R$ 180,89 (cento e oitenta reais e oitenta e nove 

centavos). E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir desta decisão (Súmula 362, do STJ). Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-12.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON JOSE SATURNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000011-12.2017.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: WANDERSON JOSE SATURNO Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.29975345). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-19.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VAZ DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000017-19.2017.8.11.0106. REQUERENTE: ROGERIO VAZ DA FONSECA 

REQUERIDO: EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME, LOPES & OLIVEIRA 

ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.30038682). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 
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Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-25.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO APARECIDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000219-25.2019.8.11.0106. REQUERENTE: VALDIVINO APARECIDO 

BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cuida-se de reclamação proposta por VALDIVINO APARECIDO BARBOSA 

em face de TIM CELULAR S.A. No caso dos autos no termo de audiência 

de conciliação constante dos autos, no ID nº 29392390 o advogado da 

parte reclamante requer a homologação da desistência no prosseguimento 

do feito. Importante ressaltar que a desistência da ação pelo autor 

importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, EXTINÇÃO deste feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 25 de março 

de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-66.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALMEIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/04/2019, às 17h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de março de 2019. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-62.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIMARA JACINTA CALIXTO MIRANDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de seu advogado 

da data da audiência de conciliação designada para o dia 11/09/2017, às 

09h40min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-09.2014.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVALLE AGUSTINHO FILHO OAB - SP128125 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE PARANAÍTA JUIZADOS Processo n. 

8010055-09.2014.8.11.0095 Nos termos do artigo 6º, § 2º e artigo 7º do 

Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADO A PARTE 

EXECUTADA, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 706,87 (Setecentos e seis reais 

e oitenta e sete centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença 

Ref: 20011181. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 293,47 (Duzentos e noventa e três 

reais e quarenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

c i e n t i f i c a d o  d e  q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar o item emitir guia digitar 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. selecionar o 

item custas, incluir o valor e da mesma forma o item de taxa judiciária, 

após selecionar gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

juntar a guia e o comprovante de pagamento no referido processo via PJE. 

Paranaíta - MT , 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Darileia da 

Silva de Melo Gestora da Central de Arrecdação e Arquivamento 

Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60363 Nr: 283-32.2012.811.0095

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Darlene Rodriguês da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Crédito 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL SCAFF JUNIOR - 

OAB:27944

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial:

a) Conheço a preliminar aventada pela parte autora, de modo que decreto 

a revelia da parte requerida, na forma do art. 344 do CPC.

b) declaro inexistente o débito discutido nos autos; confirmo a liminar 

concedida ás fls. 29/30.

c) julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora e parte requerida em despesas e custas 

processuais e honorários advocatícios pro rata, na forma do art. 86 c.c 

art. 85,§14, do CPC, contudo, SUSPENDO a EXIGIBILIDADE da parte autora 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98,§ 3º, do CPC.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido da parte requerida á fl. 148, para que todas 

as intimações do feito sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. 

Michel Scaff Junior OAB/SC 27.944.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC/MT.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62275 Nr: 1017-46.2013.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Márcio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio Jossegala - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENO a parte 

ré a pagar á parte autora a importância de R$ 39.511,76 (trinta e nove mil, 

quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos), corrigido 

monetariamente (INPC) a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em consequência, declaro EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida em despesas e custas processuais e 

honorários advocatícios, o ultimo em 10% (dez por cento) sobre o calor da 

condenação, contudo,por ter sido patrocinado por curador especial, 

DEFIRO a gratuidade judiciária, e SUSPENDO a sua exigibilidade pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC/MT.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 88348 Nr: 1971-82.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Gomes Ribeiro - 

OAB:25995/O, Leandro Felix de Lira - OAB:24837/O

 Da análise aos autos, observo que o denunciado possui 74 (setenta e 

quatro) anos de idade, de modo que ele encontra-se no grupo de risco da 

pandemia, assim, atendendo ao disposto no art. 5º, inciso I, alínea “a”, da 

Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, CONVERTO 

a prisão preventiva de Aloísio Aparecido da Silva em PRISÃO DOMICILIAR, 

na forma do art. 317, inciso II, do Código de Processo Penal, vinculada sob 

as seguintes cautelares (art. 318-B, do CPP)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 88898 Nr: 268-82.2020.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Travassos Ledo - 

OAB:OAB/MT 27514-A

 Código: 88898.

Vistos.

Ante o teor da certidão á Ref: 11, e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Valmir Travassos Ledo, 

advogado militante nesta urbe para patrocinar os interesses da parte 

requerida. Para tanto, arbitro em seu favor honorários advocatícios no 

importe de 04 (quatro) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT.

INTIME-SE o advogado desta nomeação. Caso reste aceito o encargo, 

iniciará desde logo o prazo para apresentar defesa.

Com o aporte do petitório, certifique-se, e ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001365-37.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIZ TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ODAIR JOSE DE MORAIS (TESTEMUNHA)

DORIVAL LEMOS DE MEDEIROS (TESTEMUNHA)

NATALINO CARDOSO (TESTEMUNHA)

EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CLAUDIO LUIZ TOCHETTO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1001365-37.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: CLAUDIO LUIZ TOCHETTO REQUERIDO: MONGERAL 

AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos. Em atenção a 

Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 que estabeleceu em 

caráter temporário as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID- 19, 

verifico a necessidade de cancelar a solenidade anteriormente designada, 

assim redesigno a audiência para 24/06/2020, ás 15h00min. Recolha-se 

os mandados expedidos. Sem prejuízo, Comunique-se ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SERVE CÓPIA DO PRESENTE 

COMO MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, CONSIDERANDO A CELERIDADE 

PROCESSUAL PRETENDIDA.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-79.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000431-79.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

MARIA GERALDA VASCONCELOS REU: MANUEL ALVES DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, 

CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por MARIA 

GERALDA VASCONCELOS em desfavor de MANUEL ALVES DE 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, a parte requerida requereu a redesignação da audiência de 

conciliação aprazada para o dia 21/01/2020, pois ele estaria com 
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problemas de saúde e nesta data já havia consulta marcada na cidade de 

Sinop/MT. Além disso, assevera que a citação ocorreu no dia 15/01/2020 

e que não respeitou a legislação em vigor, pois deveria ter sido citado com 

20 (vinte) dias de antecedência do ato. Assim, pugnou prazo para a 

juntada de atestado médico para corroborar a sua alegação, e ainda prazo 

para acostar nos autos procuração (ID. 28145604). Aberta a audiência de 

conciliação (ID. 28249618), constatou a ausência da parte ré, embora 

devidamente intimado apresentou justificativa para a sua ausência, de 

modo que requereu prazo para a juntada de atestado médico. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. O Código de 

Processo Civil no art. 334, “Caput”, prevê que a audiência será designada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Compulsando os autos, 

verifico que no recebimento da inicial foi determinada audiência de 

conciliação para o dia 21/01/2020, ás 13h00min, sendo que a parte 

requerida foi citada/intimada para o ato no dia 15/01/2020, aportado ao 

feito no dia 17/01/2020. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “o prazo 

de antecedência mínima de 20 dias para a citação do réu, é prazo que 

necessariamente deverá ser atendido, sob pena de violação ao princípio 

do contraditório. A citação realizada com menos de 20 dias da realização 

da audiência é causa de nulidade, aplicando-se ao caso o princípio da 

instrumentalidade das formas, cabendo a decretação de nulidade apenas 

se ficar comprovado o prejuízo ao réu” (Código de Processo Civil 

Comentado artigo por artigo, 4º Ed. Editora: JusPodivm, 2019, p. 625). 

Assim, DEFIRO o pedido da parte requerida, devendo acostar ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias atestado médico a fim de comprovar a sua 

ausência na audiência de conciliação, para não incidir a multa de ato 

atentatório á dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. 

Outrossim, deverá a parte requerida aportar no mesmo prazo procuração 

do subscritor da petição ao ID. 28145604. Sem prejuízo, considerando que 

a parte requerida não manifestou desinteresse pela autocomposição (art. 

334, §5º, do CPC), DESIGNO audiência de conciliação devendo, pois, a 

secretaria da vara proceder a inclusão junto á pauta da conciliadora 

credenciado, devendo ainda, observar o art. 334 do CPC para o 

agendamento do ato, bem como o prazo de intimação das partes para o 

comparecimento. Após, intimem-se ambas as partes para que 

compareçam á audiência, devidamente acompanhada por seu advogado, 

consignando as advertências do art. 334,§8º, e art. 344, do CPC, 

cientificando que o prazo para a contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-28.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MIRANDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000329-28.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: JOAO MIRANDA 

RODRIGUES Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para 

apresentar o endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e 

não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o 

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

base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-43.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAILINE EVANGELISTA DO VALE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000328-43.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: JESSICA RAILINE 

EVANGELISTA DO VALE Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente 

intimada para apresentar o endereço da parte requerida, no entanto, 

decorreu o prazo e não se manifestou nos autos, conforme certificou a 

secretaria. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-15.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TITO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000304-15.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: APARECIDO TITO DE 

SOUZA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-13.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PADILHA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000330-13.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: JOAO PADILHA NETO 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 
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estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-12.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH OAB - MT0020485A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010059-12.2015.8.11.0095. REQUERENTE: PATRICIA HACKBARTH 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. A parte credora informou nos autos o 

pagamento integral do débito por parte da executada. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Proceda-se o necessário para a liberação dos valores 

para as conta indicadas no petitório retro. Sem custas e honorários. 

Arquivem-se, nos termos do artigo 914 da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-95.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000331-95.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: JOSE CARLOS ALVES DA 

ROSA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-80.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000332-80.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: JOSE CARLOS PINHEIRO 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar o 

endereço da parte requerida, no entanto, decorreu o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000998-38.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. R. B. (REQUERIDO)

P. P. D. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000998-38.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA DO JUDICIÁRIO, 41, 

VILA SÃO MARCOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: POLIANA PEREIRA DE FREITAS Endereço: desconhecido 

Nome: VALDEMILSON DE REZENDE BORGES Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO para 

manifestar nos autos conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000871-03.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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C. P. X. (REQUERIDO)

G. D. P. O. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000871-03.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA PEREIRA XAVIER Endereço: RUA TIRADENTES, 

475, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLAUDIANE PEREIRA XAVIER Endereço: desconhecido Nome: GLÉBSON 

DE PAULA OLIVEIRA DE SOUZA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para manifestar nos autos 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA 

PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-57.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000072-57.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Reintegração, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: LUCINEIDE ALVES Endereço: Rua Arnaldo Estevão, 28, centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE PEDRA PRETA - MT Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, 

940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO DA SENTENÇA ID 

29283781, disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Processo Número: 1000972-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. D. R. R. (AUTOR(A))

C. M. R. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

nomeando como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta 

municipalidade Dr. João Faustino Neto- OAB/MT nº 10.364, para promover 

a defesa do requerido, apresentando a contestação no prazo legal. 

PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-57.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000363-57.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.599,52 ESPÉCIE: [Desconto em folha de pagamento]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA 

GONCALVES SILVA Endereço: rua noda guenko, 926, centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

ADVOGADA DO POLO ATIVO, para que no prazo legal apresente 

Impugnação à Contestação apresenta na Ref: ID 28937453 disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA 

PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-31.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SOARES DE MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ Z. 

BURGARELLI PROCESSO n. 1000701-31.2019.8.11.0022 Valor da causa: 

R$ 23.975,86 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOANA DARC 

SOARES DE MACEDO Endereço: Rua Amazonas, 380, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA. Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 1311, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-050 Senhor(a) Advogado(a): A 

presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Dia 

17/07/2019, às 11:00 horas ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 1 de julho de 2019. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-31.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SOARES DE MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000701-31.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 23.975,86 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOANA DARC SOARES DE MACEDO Endereço: Rua Amazonas, 380, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 1311, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-050 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES DA SENTENÇA REF: ID 

29277644, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000924-81.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. R. (EXEQUENTE)

A. A. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. F. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000924-81.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 2.586,25 ESPÉCIE: []->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO 

ATIVO: Nome: AGHATA AILANNA FERREIRA DOS SANTOS Endereço: 

Rua Sem Denominação, 16, Chico Sumão, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Nome: ANDREIA DOS SANTOS REZENDE Endereço: Rua Sem 

Denominação, 21, Chico Simão, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALDEMILSON LOPES FERREIRA Endereço: JOÃO 

PONCE DE ARRUDA, 530, CENTRO, TESOURO - MT - CEP: 78775-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO para que no 

prazo legal manifeste-se nos autos, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001267-77.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001267-77.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Sustação de Protesto, Direito de Imagem, 

Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: CARLOS ALVES DE LIMA Endereço: RUA NOÊMIA DIAS DA 

CRUZ, 45, CAJURU, CURITIBA - PR - CEP: 82990-440 POLO PASSIVO: 

Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para 

que no prazo legal manifestar nos autos conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000185-11.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ARAGAO RANGEL (REU)

PAULO ROBERTO DE CARVALHO (REU)

ELAINE CAMILO DE CARVALHO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000185-11.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 112.535,97 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: EDIFÍCIO BANCO 

DO BRASIL, SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70040-912 POLO PASSIVO: Nome: THIAGO ARAGAO RANGEL 

Endereço: desconhecido Nome: PAULO ROBERTO DE CARVALHO 

Endereço: Rua Fernando C da Costa, 1326, Perto da Igreja Assembleia, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: ELAINE CAMILO DE 

CARVALHO Endereço: Av. Fernando C da Costa, 1326, Perto da Igreja 

Assembleia, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifesta sobre a certidão do Senhor Oficial 

de Justiça ID 25861514, em relação ao Thiago Aragao Rangel. PEDRA 

PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46020 Nr: 1449-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiano Louredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46021 Nr: 1450-41.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pacifico Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 %.Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 1510-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Marques Rosseti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46148 Nr: 1515-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Irineu da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46149 Nr: 1516-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes de Matos Silva, Jean Fabio da Silva, Jean Gley 

da Silva, Janaine de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 
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intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46152 Nr: 1518-88.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lindaura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46155 Nr: 1519-73.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BORGES MENDONÇA, MARIA JOSÉ 

MENDONÇA, MARCINA BORGES DA SILVA, ANTENOR BORGES 

MENDONÇA, NIRÇA BORGE MENDONÇA, Benedita Borge Mendonça de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46157 Nr: 1521-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honório Pires dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48989 Nr: 241-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 8,608,96 (oito mil e seiscentos e oito reais e 

noventa e seis centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50248 Nr: 694-95.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 8.285,57 (oito mil e duzentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e sete centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 
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exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56204 Nr: 1248-93.2016.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 8,080,38 (oito mil e oitenta reais e trinta e oito 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 1249-78.2016.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 7.923,17 (sete mil e novecentos e vinte e três 

reais e dezessete centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56475 Nr: 1358-92.2016.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 7.819,12 (sete mil e oitocentos e dezenove reais 

e doze centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59263 Nr: 2603-41.2016.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welingthon Avelino Marroni - ME, Welingthon 

Avelino Marroni

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Determino o desentranhamento do mandado de penhora 

acostado em ref. 29, haja vista que fora juntado equivocadamente.Defiro o 

pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito com a aplicação do acréscimo da multa 

pelo inadimplemento.Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a 

penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do 

pressuposto que a execução deve ser realizada objetivando o interesse 

do credor, conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a 

penhora on-line se mostra totalmente viável.Com essas considerações, 

determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Sendo a consulta ao 

sistema BACENJUD infrutífera, defiro o pedido de bloqueio de veículos em 

nome dos executados.É possível a realização de busca de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 109-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L Clemes (Clemes e Clemes LTDA - ME), 

Josue Oliveira Pinto, Cláudia Gonçalves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente em ref.35

A parte exequente peticionou, requerendo que seja realizada a busca de 

veículos automotores pertencentes ao executado, por meio do sistema 

RENAJUD, uma vez que não obteve êxito em receber o valor devido pelo 

executado.

 O pedido de ser deferido.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome da 

executada por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado a consulta, e após o resultado, vista a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de março de 2020.
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 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63470 Nr: 1989-02.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rodrigues Teixeira, Ari Vieira Campos, Leila 

Cristina Correa da Silva, Jeovana Batista Correa Silva, Cristiane Siqueira 

do Nascimento, Letícia Querolaine da Cruz, Maria Aparecida dos Santos, 

Lucelia dos Santos Soares, Zenilda Aparecida de Freitas, Liliane Pereira 

de Barros Ortega, Lucimar Batista Firmino, Mara de Oliveira Muzel, 

Reginaldo Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 34 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 30, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 13 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63476 Nr: 1991-69.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquimica Industria e Comercio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Vígolo, Geraldo Vígolo, Bom Jesus 

Agropecuaria Ltda, Edilene Pereira Moraes Vigolo, Rosemari Konageski 

Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Pablo Pereira 

Camargo - OAB:MT/15222, Jencarlo Ribeiro - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:MT/8.872

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes executadas para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste quanto à substituição processual do polo ativo da presente 

execução, conforme requerido em ref. 65, a teor do que dispõe o artigo 

109, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64591 Nr: 2455-93.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Valério da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 30 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 26, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 17 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64814 Nr: 2572-84.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Giacomolli, Bianca Rodrigues 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu MARCELO SANTOS GIACOMOLLI, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

10.826/03 e, CONDENAR a ré BIANCA RODRIGUES DE SOUZA, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

14 da Lei 10.826/03.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69633 Nr: 1354-84.2018.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAFP, ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar certidão de óbito de Antônio Francisco 

Pimenta no prazo de 05 (cinco) dias.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo 

Civil, considerando ainda que a autocomposição pode se dar a qualquer 

tempo e inexistindo prejuízo as partes, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2020, ÀS 

09H40MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma 

Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46158 Nr: 1522-28.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio da Fonseca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 
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empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46159 Nr: 1523-13.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 1524-95.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jacob Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46164 Nr: 1527-50.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46165 Nr: 1528-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lindaura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os 

pedidos e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o 

disposto nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do 

feito para Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 1359-77.2016.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 5.760,79 (cinco mil e setecentos e sessenta 

reais e setenta e nove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46163 Nr: 1526-65.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.Somente após a juntada dos referidos 

documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, 

nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59023 Nr: 2487-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de mandado, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, para sana o vício 

apontado em ref. 67, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito por abandono.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 2519-40.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Vilarinho LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Bumlai Alves Pinto - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pleito de ref.75 para realizar a busca de endereço 

do requerido, tão somente, no sistema Infoseg.

Tendo em vista que a pesquisa no referido sistema foi negativa, intime-se 

a parte autora para se manifestar nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito por abandono.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON IZAIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001231-35.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.492,41 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLERISTON IZAIAS 

DE SOUZA Endereço: RUA SERGIPE, 990, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente impugnação a 

contestação. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-13.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAMACENA (REQUERENTE)

FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 
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INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001226-13.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JESSICA DAMACENA Endereço: RUA 

SILVIO ANTÃO DA COSTA, 489, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 Nome: FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES Endereço: 

RUA SILVIO ANTÃO DA COSTA, 489, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 22/01/2020 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 25 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-13.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAMACENA (REQUERENTE)

FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001226-13.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JESSICA DAMACENA Endereço: RUA SILVIO 

ANTÃO DA COSTA, 489, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Nome: FERNANDO CUMINI DE MATOS PIRES Endereço: RUA 

SILVIO ANTÃO DA COSTA, 489, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos quanto ao ingral 

cumprimento dos valores acordados. PEDRA PRETA, 25 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-67.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000136-67.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL SOARES DE MELO Endereço: 

castelo branco, 985, sao sebastiao, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA 

CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-200 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 19/06/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS 
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À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 8 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-67.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000136-67.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL SOARES DE MELO Endereço: 

castelo branco, 985, sao sebastiao, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA 

CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-200 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO, 

para que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao Recurso 

Inominado, juntado aos autos. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-89.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 21 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDA: MAICON ANTONIO FLORENCIO - WALTER 

DE OLIVEIRA MONTEIRO - FABIO RIVELLI A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 22/11/2017 Hora: 

15:00, JUNTAMENTE COM A PARTE REQUERIDA , no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010051-89.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

2.895,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ELIZANGELA RODRIGUES 

VIEIRA ROCHA Parte Requerida: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-89.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 
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INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010051-89.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 2.895,00 ESPÉCIE: 

[Contratos de Consumo, Responsabilidade do Fornecedor, Indenização por 

Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

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

Nome: ELIZANGELA RODRIGUES VIEIRA ROCHA Endereço: Avenida 

Andre Passos Amorim, 41, João de Barro I, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Endereço: Avenida AMAZONAS, 1.204, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO do inteiro teor da sentença Id. 29024590, exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MODESTO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010040-60.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

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

Nome: ADEMIR MODESTO FELICIO Endereço: Rua JOSE ALVES DE 

MENEZES, 34, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA do inteiro teor da sentença 

ID. 18254877, exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 5 de 

agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MODESTO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010040-60.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEMIR MODESTO 

FELICIO Endereço: Rua JOSE ALVES DE MENEZES, 34, CIDADE VIVA, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para apresentar as contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo 

legal. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-18.2017.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE BIASSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010004-18.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

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

Nome: RAYANE BIASSE DOS SANTOS Endereço: Rua APARECIDA DE 

OLIVEIRA PINTO, 110, COHAB NOVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA 

do inteiro teor da sentença ID. 18254875, exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 5 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE BIASSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010004-18.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAYANE BIASSE 

DOS SANTOS Endereço: Rua APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO, 110, 

COHAB NOVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS PATRONSO DAS PARTES do inteiro teor da sentença exarada nos 

autos, Id. 29015665. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY SILVA PRADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000820-89.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.234,99 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: EMILY SILVA PRADO Endereço: RUA 

SERINGUERA, S/N, Q3 LOTE 3, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, conforme 

despacho Id. 29091693, sob pena de extinção do feito. PEDRA PRETA, 25 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-33.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000869-33.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.489,62 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: ROSILENE DOS SANTOS SILVA 

PEREIRA Endereço: TIRADENTES, 941, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca do despacho de Id. 

29093137. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 17 de 

agosto de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria na qualidade de advogado da Parte Requerida, para 

APRESENTAR DEFESA, conforme despacho. DESPACHO: "Vistos etc. 

Diante do teor da certidão de evento n.º 23, reabro o prazo para o 

reclamado a presentar sua defesa. No mais, cumpram-se as 

determinações exaradas na decisão de evento n.º 16. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta - MT, 03 de maio de 2017. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito". 

Nº DO PROCESSO: 8010137-31.2015.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: PAMELA CORDOVA BECKER REQUERIDO: ADENILDO 

PEREIRA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERIDO: GILBERTO MACHADO 

CUSTÓDIO. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000- (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010137-31.2015.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: PAMELA CORDOVA BECKER Endereço: Rua A, S/N, 

PRÓXIMO AO MERCADO SOUZA, ÚLTIMA RUA DO BAIRRO, JARDIM 

MORUMBI, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES Endereço: Rua NODA GUENKO, 847, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO PASSIVO para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de 

Processo Civil. PEDRA PRETA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-25.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-25.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:SILVIA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

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

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 06/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 25 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-10.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-10.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:SILVIA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

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

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 20/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 25 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010183-49.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA LUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010183-49.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

POLO ATIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 1365, - 

DE 1151/1152 A 2225/2226, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 POLO 

PASSIVO: Nome: KATIA LUIZ Endereço: Rua APARECIDA DOMINGOS 

SANTANA, 145, QUADRA 04, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos 

do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que 

após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando 

as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. documentos 

anexados ao Processo Judicial Eletrônico acima . ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as 

arguições da executada, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000472-19.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000472-19.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN REQUERIDO: 

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME VISTOS, Conforme certidão 

de (Id 30467025), devolva-se ao juízo deprecante, independente de 

cumprimento, com nossas homenagens. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000483-48.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME CANDIDO MORAIS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000483-48.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JULIERME CANDIDO MORAIS RODRIGUES VISTOS, Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Considerando o valor 

arbitrado, observa-se que o autor deixou de juntar o recolhimento das 

guias. Diante disso, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os 

autos conclusos.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/08/2020 Hora: 

08:00 .

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000489-55.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE MARTINS NAZARIO LIMA OAB - MG144856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000489-55.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REU: MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA – VALECARD. Considerando o valor arbitrado, observa-se que o 

autor deixou de juntar o recolhimento das guias. Diante disso, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o recolhimento das 

custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DE ARRUDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que em decorrência da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de 

março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu o expediente interno de primeira e segunda instâncias, pelo 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de conciliação 

designada para o dia 31/03/2020 foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 

8h30 (oito horas e trinta minutos).

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145027 Nr: 6236-08.2017.811.0028

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN CARLOS DA SILVA DENIZ, Cpf: 

04923436166, Rg: 24487511, Filiação: Maria Ribeiro da Silva e João de 

Lima Deniz, data de nascimento: 24/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone (65)99926-0214. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o suposto agressor JEAN CARLOS DA SILVA DENIZ, 

de que foi DEFERIDO em parte medidas protetivas pleiteados pela 

ofendida: a) - Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, de no mínimo 300 metros de distância; b) - 

Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; c) - Proibição de o requerido frequentar a 

residência da vítima; d) - Suspensão de visitas ao dependente menor; e e) 

- Prestação de alimentos provisórios que fixo em 30% do salário mínimo, 

eis que ausente à condição econômica do agressor; Explicando ao 

suposto agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória, 

informando-lhe que, ainda poderá ser ouvido em juízo, por intermédio de 

advogado, podendo os seus motivos levar à decisão diversa da presente, 

de modo que, no caso de descumprimento da presente ordem, poderá ser 

decretada contra si prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções penais cabíveis.

Resumo da Inicial: " Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas, requeridas 

por DANUZA ALEXSANDRA NUNES em desfavor de JEAN CARLOS DA 

SILVA DENIZ, tendo em vista a suposta prática do delito previsto no art. 

147,do Código Penal, com observância da Lei 11.340/2006."

Despacho/Decisão: VISTOS,Considerando a determinação constante no 

CIA 58369-43.2019.8.11.0000, em que deverão ser reanalisadas as 

medidas protetivas deferidas por este juízo, DETERMINO a juntada do 

cumprimento do mandado de citação expedido no mês de agosto, sob 

pena de responsabilização do servidor responsálSendo a certidão 

infrutífera, desde já DEFIRO A CITAÇÃO EDITALÍCIA do acusado nos 

moldes requeridos pelo Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 24 de março de 2020

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123858 Nr: 2052-43.2016.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Déia Ricarda de Arruda Gomes, ESdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref. 69

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-10.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA COSTA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000395-10.2020.8.11.0028. AUTOR: LUCIA 

DA COSTA AMORIM REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação amparo social ao deficiente. A praxe e 

a própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 
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presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. CITE-SE o 

Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico 

que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica 

para o dia 03 de julho de 2020, às 09h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestado e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. 

Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo. Acerca da recente 

decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o referido 

requerimento indeferido. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Após, 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000401-17.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000401-17.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

ROSELI DE ARRUDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a 

antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a implantação do 

benefício, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse 

aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se pautar em 

prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito do requerente, mormente considerando 

que a prova da condição de segurado especial será colacionada também 

através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim 

de obtenção do benefício previdenciário de ação de concessão de 

auxílio-doença previdenciário com pedido de antecipação de tutela. Por se 

tratar de Ação de auxílio doença com pedido de antecipação de tutela, 

verifico que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos 

termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia 

médica para o dia 03 de Julho de 2020, às 09h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 
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é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY MONTEIRO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000356-13.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

RAIMAR ABILIO BOTTEGA EXECUTADO: ARY MONTEIRO FERREIRA DE 

SOUZA Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença. Intime-se o 

requerido na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que promova o 

integral cumprimento da sentença prolatada nos autos no prazo de 15 

dias, postulando-se que decorrido o prazo será acrescido multa de 10% 

(dez por cento), conforme o art. 523, § 1º. Decorrido os prazos, ausente o 

pagamento e/ou impugnação CERTIFIQUE-SE. Após, façam os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora online. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-35.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000361-35.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

LOURENCO FERREIRA GOMES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação amparo social ao deficiente. A praxe e 

a própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. CITE-SE o 

Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico 

que a demanda exige realização da pesquisa socieconômica. Proceda-se 

a realização de pesquisa socioeconômica das reais condições de vida da 

parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a ser realizada pela 

Assistente Social deste juízo. Acerca da recente decisão junto ao Plenário 

do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, 

verifico acostado aos autos o referido requerimento indeferido. DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-34.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000471-34.2020.8.11.0028. AUTOR: 

CARMINDO GOMES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de julho de 2020, às 

16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000491-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIANA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000491-25.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA MARCIANA DE PINHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 
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do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de julho de 2020, às 

16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-93.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENEDITA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000383-93.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

NAIR BENEDITA DA SILVA MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de Julho de 2020, às 

17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-78.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO AQUINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000384-78.2020.8.11.0028. AUTOR: 

NAZARIO AQUINO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de Agosto de 2020, 

às 15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000490-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE MARTINS NAZARIO LIMA OAB - MG144856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000490-40.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REU: MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA – VALECARD. Considerando o valor arbitrado, observa-se que o 

autor deixou de juntar o recolhimento das guias. Diante disso, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o recolhimento das 

custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001662-51.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN GONCALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001662-51.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: LILIAN GONCALVES MUNIZ REQUERIDO: IRENALDO JOSE 

DA SILVA VISTOS, Trata-se de um ACORDO realizado perante o Dr. Felipe 

Campos Leite OAB/MT 21.005 sobre DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DIREITO DE 

VISITAS proposta pelas partes LILIAN GONÇALVES MUNIZ e IRENALDO 

JOSÉ DA SILVA. O Ministério Público manifestou favorável pelo acordo (Id 

24645757). É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente 

cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 
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concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil, que o 

juiz velará pela duração razoável do processo, buscando atingir a 

conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será 

decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva os 

interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença 

apresentada em juízo. Desta forma, estando satisfatoriamente 

resguardados os interesses dos envolvidos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço, com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015, para HOMOLOGAR o acordo que 

consta na INICIAL (Id 23178175) pactuado no que tange às condições que 

o regerão. P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-53.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR AGULHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000321-53.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: MOACIR AGULHO JUNIOR REQUERIDO: TELEMAR NORTE 

LESTE S/A (OI) VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

Considerando os autos, observa-se que houve um equivoco na 

distribuição da presente demanda, visto que distribuída no (PJE – vara). 

Posto que, o endereçamento da presente demanda remetesse os autos ao 

Juizado Especial. É o relatório. Decido. Sendo assim, outro caminho não 

há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito. 

Considerando o artigo 319, I do CPC que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo a que é dirigida; Prescreve o artigo 330, I do CPC/2015, 

que a petição inicial será indeferida quando, for inepta. Isto posto, 

determino a EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, bem como os autos deve ser 

REDISTRIBUÍDO pelo Processo Judiciário Eletrônico – JUIZADO ESPECIAL 

(PJE). REMETAM-SE OS PRESENTES AUTOS ao Processo Judiciário 

Eletrônico – JUIZADO ESPECIAL (PJE - Juizado). Dê-se ciência ao autor 

para querendo manifestar, nada sendo requerido ARQUIVE-SE. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000477-41.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS DE CASTRO OAB - SP248871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Erasmo Paulo de Lima (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE POCONE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000477-41.2020.8.11.0028. IMPETRANTE: 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE POCONE, ERASMO PAULO DE LIMA VISTOS, 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NEO CONSULTORIA E 

ADMINSTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI em face do MUNICÍPIO DE 

POCONÉ e PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Narra a 

Impetrante que atua na área de abastecimento e manutenção de veículos 

por meio de cartões magnéticos. Relata que constatou no edital do pregão 

a ausência dos índices de referência do preço médio de peças e serviços 

prestados. Afirma que tal requisito é essencial, uma vez que coibi a 

ocorrência de fixação de preços exorbitantes. A fim de sanar a 

irregularidade, a Impetrante entrou em contato com a Impetrada, solicitando 

ainda o adiamento do certame, uma vez que este será feito na modalidade 

presencial, e considerando a pandemia do COVID-19 o deslocamento pelo 

país está ocorrendo de forma dificultosa. Por tais motivos requer a 

correção no texto do edital, bem como a suspensão do certame até a 

alteração no cenário atual. É o relatório. Decido. Consoante especifica a 

Constituição da República (artigo 5º, LXIX), o mandado de segurança é a 

ação civil de rito especial pela qual qualquer pessoa pode provocar o 

controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, 

em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso 

de poder. É certo que como o mandado de segurança visa proteger direito 

líquido e certo da impetrante, este tem o dever de provar suas alegações 

de plano, ou seja, não há dilação probatória. No caso em tela, não restou 

demonstrado de plano o ato ilegal praticado pelos impetrados, tendo em 

vista que não há nos autos comprovação de negativa da autoridade 

coatora na suspensão do certame. Verifica-se ainda a ausência de 

qualquer requerimento administrativo. Aliado a isso, o remédio 

constitucional foi endereçado ao Município de Poconé, o qual não se 

enquadra no sujeito da ação, uma vez que essa é proposta em face de 

pessoa física, não jurídica. O Município não pode figurar como autoridade 

coatora. Aliado a isso, o pregoeiro não foi sequer identificado ou 

mencionado nos fatos, não havendo qualquer ato ilegal por ele praticado 

uma vez que o pregão não teve início, pois seria realizado na modalidade 

pessoal. Ademais, o pregoeiro não pode ser considerado autoridade 

coatora, tendo em vista que não há provas de que a recusa da suspensão 

foi feita por ele, ou que o mesmo teria competência para suspender o 

certame. O Impetrante deixou de mencionar quem recusou a suspensão 

do certame bem como as alterações no edital, não sendo possível a 

identificação da autoridade coatora. O art. 1º da Lei 12.016/09 é 

clarividente ao exigir a ocorrência de ato ilegal ou abuso de poder para a 

propositura do mandado de segurança: Art. 1o Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça. Portanto, não resta 

demonstrado de plano qualquer afronta ao direito líquido e certo da 

impetrante. Assim, considerando que a via estreita do mandado de 

segurança não admite dilação probatória, considerando o fraco conjunto 

de provas acostado pela imperante, o feito deve ser extinto sem resolução 

de mérito por ausência de prova pré constituída, já que não há interesse 

de agir da impetrante, ante a ausência de comprovação de ato ilegal ou 

abuso de poder e correta identificação dos impetrados. Nesse sentido é a 

jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "É cediço que, por 

não se admitir dilação probatória em sede mandamental, a prova do direito 

líquido e certo deve ser pré-constituída. Precedentes desta Corte 

Superior." (RMS 18.236/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. 

14.03.2006, DJ 03.04.2006, p. 371). Ante a ausência de prova de ato ilegal 

praticado por autoridade coatora, o indeferimento de plano é medida que 

se impõe. Ademais, dispõe a Lei 12.016/09 em seu art. 6º: Art. 6o A 

petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que 

instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuições. Dessa forma, constata-se que o 

impetrante deixou de cumprir o quesito previsto no inciso II do artigo 321 

do CPC, bem como a exigência específica presente no art. 6º da Lei 

12.016. Descumpridos os requisitos básicos para o recebimento do 

sobredito remédio constitucional, a extinção de plano é medida que se 

impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente pedido, sem resolução do 

mérito. Sem honorários (art. 25 da lei 12.016/2009). Como a autoridade 
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coatora não foi integrada a lide, intime-se apenas a impetrante. P. I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-97.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001317-85.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. Poconé, 25 de março de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001007-16.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IULE ALVES DA SILVA OAB - MT11374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1001007-16.2018.8.11.0028. REQUERENTE: SONIA MARIA COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. CERTIFIQUE-SE a tempestividade 

do recurso inominado interposto. Se no prazo, RECEBO o recurso 

inominado nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os 

autos a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-95.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000454-95.2020.8.11.0028. REQUERENTE: BENTO BISPO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS, Verifica-se 

que a procuração juntada pelo patrono está em desacordo com a 

legislação vigente. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, Intime-se 

o autor para que, no prazo de 15 dias, acoste aos autos procuração por 

instrumento público, tendo em vista que a parte autora é analfabeta. Após, 

conclusos para análise do pedido de tutela antecipada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1002012-39.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MILTON DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, Verifica-se que a parte 

devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões. Considerando 

a certidão de tempestividade do recurso inominado interposto, RECEBO o 

recurso nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos 

a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012325-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8012325-08.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: BENEDITO DO CARMO VIEIRA 

DOS SANTOS EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS, Requer a 

autora cumprimento da sentença. Intimada a devedora, aportou aos autos 

petição informando a Recuperação Judicial da reclamada. Requer ainda a 

extinção da execução. Anoto que não há nos autos valores constritos em 

nome da reclamada. Consequentemente, havendo crédito líquido e 

originário de sentença transitada em julgado anterior ao deferimento de 

processo da recuperação, o que se deu em 28.09.2018, resta ao credor 

habilitar o montante junto ao juízo falimentar, a fim de não frustrar o quadro 

geral de credores. Assim, determino a expedição de certidão de crédito 

para habilitação no juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Autos n.° 
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1088556-25.2018.8.26.0100, conforme pedido de reclamante, devendo o 

processo permanecer suspenso até a habilitação. Por consequência, 

INDEFIRO o pedido da executada, uma vez que a fundamentação 

apresentada não constitui motivo hábil para extinguir a execução. Com a 

resposta do juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo, voltem-me conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-31.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010097-31.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: VALDEMAR FERREIRA MENDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Primeiramente, cumpre salientar que, ao contrário do alegado 

pela requerida, os embargos de declaração foram analisados e providos à 

ID 26689651. Quanto aos valores levantados em favor da parte 

reclamante, estes foram feitos no valor incontroverso e homologado na 

ocasião da sentença dos embargos de declaração, qual seja, R$ 

39.200,00. Dessa forma, ao contrário do que faz crer a requerida, não 

existem valores a serem devolvidos pela parte exequente. Assim, 

DETERMINO a expedição do valor remanescente em favor da executada, 

devendo esta informar os dados bancários para depósito no prazo de 05 

dias. Após, ao arquivo com baixas. Novamente, saliento os embargos de 

declaração já foram devidamente analisados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-39.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILCECLEIDE 

FATIMA DE OLIVEIRA, MAURICIO BUENO MAGALHAES POLO PASSIVO: 

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 06/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 25 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000504-24.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILCECLEIDE 

FATIMA DE OLIVEIRA, MAURICIO BUENO MAGALHAES POLO PASSIVO: 

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

06/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000505-09.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILCECLEIDE 

FATIMA DE OLIVEIRA, MAURICIO BUENO MAGALHAES POLO PASSIVO: 

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

06/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000506-91.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILCECLEIDE 

FATIMA DE OLIVEIRA, MAURICIO BUENO MAGALHAES POLO PASSIVO: 

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

06/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

REBECA WOLFF MANIERI OAB - SP256350 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000065-47.2019.8.11.0028. REQUERENTE: PATRICIA MARIA DA SILVA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO, MITSUI ALIMENTOS LTDA 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 
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sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito referente aos 

honorários advocatícios, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LEMOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1001229-47.2019.8.11.0028. REQUERENTE: DAMIANA LEMOS DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013480-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8013480-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEIDE LAURA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA DESPACHO 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-22.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000347-22.2018.8.11.0028. REQUERENTE: EDSON LUIS DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS VISTOS, Afirma o 

requerido que fora indevidamente intimado para comparecer a audiência, 

sendo que o processo encontra-se sentenciado. Com razão o requerido. 

Verifica-se que foi designada audiência nos autos sem determinação do 

juízo. Desta feita, CHAMO O FEITO A ORDEM para anular todos os atos 

posteriores a sentença, devendo ser restituído a parte requerida o prazo 

recursal, bem como do pagamento voluntário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-76.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010288-76.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO FILHO MARTINS 

SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Requer a parte autora cumprimento 

da sentença. Intimada a devedora do acórdão prolatado, não houve 

cumprimento voluntário. A parte exequente pleiteou ainda a penhora de 

valores pelo sistema Bacenjud. Como é de conhecimento geral foi recebida 

a Recuperação Judicial da empresa devedora, que ainda se encontra em 

curso, inclusive, com a habilitação dos créditos. Consequentemente, 

havendo crédito líquido e originário de sentença transitada em julgado 

anterior ao deferimento de processo da recuperação, o que se deu em 

20.06.2016, resta ao credor habilitar o montante junto ao juízo falimentar, a 

fim de não frustrar o quadro geral de credores. Assim, determino a 

expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, Autos n.° 

0203711-65.2016.8.19.0001, devendo o processo permanecer suspenso 

até a habilitação. Com a resposta do juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro, voltem-me conclusos para extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-83.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI FRANCISCO MARTINS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000912-83.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: MARCIONEI FRANCISCO 

MARTINS DE MORAES EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS, Verifica-se 

que o executado ainda não foi intimado da sentença. Assim, proceda-se a 

intimação do executado quanto a sentença que julgou improcedente a 

impugnação. Após, conclusos para análise dos pedidos do exequente. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-86.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000776-86.2018.8.11.0028. REQUERENTE: EMILIA PEDROSA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, O processo encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações 

necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 

523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-16.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DIEGO DELMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000910-16.2018.8.11.0028. REQUERENTE: EDIVALDO DIEGO DELMAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifica-se que o trânsito em julgado foi 

certificado em 16.03.2020, sendo que a requerida comprovou o 

cumprimento da obrigação em 24.03.2020, portanto, dentro do prazo legal 

para cumprimento voluntário, não havendo que se falar em multa pelo 

descumprimento. Aliado a isso, sequer houve a intimação de início para 

cumprimento da sentença. Assim, INDEFIRO a execução da multa. 

Intime-se o exequente para juntar aos autos o cálculo atualizado da dívida, 

devidamente descontado o valor da multa cominatória no prazo de 05 dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-19.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000817-19.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LEANDRO PEREIRA DE 

ARRUDA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, 

Expeça-se competente alvará do valor incontroverso conforme requerido 

pela parte autora, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes 

conferidos ao patrono. Quanto a alegação da existência de valor 

remanescente, intime-se o executado para efetuar o pagamento no prazo 

de 05 dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-36.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010528-36.2013.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. VISTOS, Cumpra-se 

sentença de ID 25915023. Após, ao arquivo com baixas. Expeça-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-20.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CURSINO DE PAULA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000459-20.2020.8.11.0028. AUTOR: ANDRE CURSINO DE PAULA 

MENDES REU: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA DESPACHO 

VISTOS, Verifica-se que a procuração juntada pelo patrono está em 

desacordo com a legislação vigente. Dessa forma, nos termos do art. 321 

do CPC, Intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, acoste aos autos 

procuração por instrumento público, tendo em vista que a parte autora é 

analfabeta. Após, conclusos para análise do pedido de tutela antecipada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-35.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA PAULA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000458-35.2020.8.11.0028. AUTOR: SERGIA PAULA MENDES REU: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA DESPACHO VISTOS, 

Verifica-se que a procuração juntada pelo patrono está em desacordo 

com a legislação vigente. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, acoste aos autos 

procuração por instrumento público, tendo em vista que a parte autora é 

analfabeta. Após, conclusos para análise do pedido de tutela antecipada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-71.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE ALMEIDA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000475-71.2020.8.11.0028. AUTOR: LOURENCO DE ALMEIDA 

FIGUEIREDO REU: VIVO S.A. VISTOS, Em análise detida dos autos, 

verifica-se que o comprovante de residência não está em nome da parte 

reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para comprovar o vínculo com o titular do comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000476-56.2020.8.11.0028. AUTOR: ADELIO FERREIRA DA COSTA REU: 

VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Verifica-se que a procuração juntada pelo 

patrono está em desacordo com a legislação vigente. Dessa forma, nos 

termos do art. 321 do CPC, Intime-se o autor para que, no prazo de 15 

dias, acoste aos autos procuração por instrumento público, tendo em vista 

que a parte autora é analfabeta. Após, conclusos para análise do pedido 

de tutela antecipada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002283-48.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória c/c pedido de 

repetição do indébito onde a Autora alega a ocorrência de empréstimo 

consignado indevido descontado no recebimento de seu benefício. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, devendo o pedido ser julgado totalmente 

improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado parcialmente 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

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

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Ressalto que a parte autora logrou êxito em demonstrar a 

ilegalidade nas cobranças, corroboradas pela alegação da parte ré que 

confirmou a fraude na contratação. Assim, assiste razão a parte 

reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, nunca pessoalmente, como é o caso de muitas instituições 

bancarias, dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da 

qual não fugiu o caso concreto. Tal fato ainda se agrava por ser a 

reclamante pessoa idosa, com incapacidade relativa, tendo ainda seu 

nome sido levado a protesto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos 

decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto, que a fraude vivenciada pela parte 

autora gera grave dano à psiquê do consumidor, ocorrência pela qual 

deveria ter se precavido os agentes da parte reclamada. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ), bem como DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica 

travada entre as partes, devendo ser RETIRADO dos cadastros de 

restrição e proteção ao crédito o nome da parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias a contar do transito em julgado da sentença. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-48.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

OLINDO DA SILVA RONDON OAB - 362.377.361-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001798-48.2019.8.11.0028. REPRESENTANTE: OLINDO DA SILVA 

RONDON INTERESSADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de 

reclamação cível onde a parte autora alega que contratou os serviços de 

TV por assinatura somente com canais abertos, sem custos adicionais, 

contudo, teve o sinal de sua antena bloqueado e diversas cobranças 

como se fosse contratante também de pacote de canais fechados. Assim, 

pela não realização do serviço conforme pactuado, requer a declaração 

de inexistência de quaisquer débitos junto a reclamada, bem como a 

indenização por danos morais pelo ilícito sofrido. A promovida apresentou 

contestação, contudo, em matéria diversa do que fora esposado pela 

reclamante na exordial. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder. ” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Mormente tenha 

ocorrido a audiência preliminar com o regular comparecimento das partes, 

a parte ré deixou de apresentar contestação específica, aos fatos 

esposados pela parte reclamante. O capítulo VI do atual Código de 

Processo Civil trata exclusivamente da contestação. Nele, no art. 336 

temos o seguinte: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir. O art. 341 do CPC, está nesse sentido, transcrevo: Art. 341. 

Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II 

- a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei 

considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a 

defesa, considerada em seu conjunto. (Grifei). De fato, a contestação não 

é uníssona aos fatos apresentados pela parte autora, tanto o é, que 

apesar dos documentos foram colacionados estes se referem a 

ocorrência de negativação indevida, com partes estranhas aos autos. 

Resumidamente, a parte autora pretende a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de falha na prestação de serviços, uma vez que desconhece 

a origem da negativação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe A reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que houve falha na prestação de serviço por parte da 

reclamada, ao não fornecer a parte consumidora um serviço de qualidade, 

e da forma contratada. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente haver 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada não 

forneceu os serviços adequados e com a qualidade contratada pela 

reclamante. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida 

efetivada pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ), bem como ORDENO a declaração de inexistência de 

quaisquer débitos existente entre as partes, a ser realizado no prazo de 

15 (quinze) dias a contar do transito em julgado desta demanda. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ADVINCOLA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000344-33.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 
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ADVINCOLA DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

VISTOS, Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a reclamante 

concordou com os valores depositados em juízo. A parte ré requer a 

extinção do processo tendo em vista o pagamento da indenização a título 

de danos morais. É a síntese. Decido. Considerando que o executado 

realizou o pagamento da indenização objeto desta ação, juntando 

documentos que comprovam o depósito, requer a extinção do feito face 

do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente execução, em face ao cumprimento da obrigação. Expeça-se 

competente alvará conforme requerido pela parte autora, devendo a 

Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE GREGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000987-25.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ALTAIR JOSE GREGOL 

REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Cumprimento 

de Sentença em que o reclamante concordou com os valores depositados. 

A parte ré requer a extinção do processo tendo em vista o pagamento da 

indenização a título de danos morais. É a síntese. Decido. Considerando 

que o executado realizou o pagamento da indenização objeto desta ação, 

juntando documentos que comprovam o depósito, requer a extinção do 

feito face do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente execução, em face ao cumprimento da obrigação. 

Expeça-se competente alvará conforme requerido pela parte autora, 

devendo a Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018557-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANGELO DE LIMA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018557-70.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MICHEL ANGELO DE LIMA 

CABRAL REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em que o reclamantes concordou com os 

valores depositados. A parte ré requer a extinção do processo tendo em 

vista o pagamento da indenização a título de danos morais. É a síntese. 

Decido. Considerando que o executado realizou o pagamento da 

indenização objeto desta ação, juntando documentos que comprovam o 

depósito, requer a extinção do feito face do pagamento, e tenho que o 

pedido merece acolhimento. Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II 

do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, em face ao 

cumprimento da obrigação. Expeça-se competente alvará conforme 

requerido pela parte autora, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes 

conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018658-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA BRAZ BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018658-10.2016.8.11.0028. REQUERENTE: IOLANDA BRAZ BITENCOURT 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em que a reclamante concordou com os valores depositados. A 

parte ré requer a extinção do processo tendo em vista o pagamento da 

indenização a título de danos morais. É a síntese. Decido. Considerando 

que o executado realizou o pagamento da indenização objeto desta ação, 

juntando documentos que comprovam o depósito, requer a extinção do 

feito face do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente execução, em face ao cumprimento da obrigação. 

Expeça-se competente alvará conforme requerido pela parte autora, 

devendo a Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza 

de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000436-38.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. R. (REQUERENTE)

S. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO PILONI OAB - MT26930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000436-38.2019.8.11.0019 Assunto: [Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas, Dissolução] Autor: SINELZA PAIVA 

DOS SANTOS e outros Requerido: SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, 

ALIMENTOS e REGULAMENTAÇÃO DE VISITA proposta por SINELZA 

PAIVA DOS SANTOS E MARCOS JOSÉ RIBEIRO, ambos devidamente 

qualificado nos autos. Narra a inicial que os requerentes contraíram 

matrimônio em 11 de setembro de 2009, sob o regime de Comunhão Parcial 

de Bens, estando separados de fato há aproximadamente 2 (dois) meses, 

sendo que desta união resultou o nascimento de 01 (um) filho, Matheus 

Paiva Ribeiro, nascida em 15 de fevereiro de 2015, conforme certidões de 

casamento e nascimento amealhadas aos autos. Quanto ao infante, 

optaram pela guarda unilateral a ser exercida pela genitora, de modo que a 

criança permanecerá sob os cuidados daquela, assegurado ao genitor o 

direito de visita-lo de forma flexível, desde que previamente estabelecido e 

acordado os dias e horários. Ademais, o genitor pagará a título de pensão 

alimentícia ao filho 31,45% do salário mínimo vigente no país, até o 5º dia 

útil de cada mês, inclusive 50% das despesas extraordinária, mediante 

depósito bancário na conta de titularidade da genitora. Consta, ainda, que 

a requerente voltará com o nome de solteira, qual seja: SINELZA PAIVA 
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DOS SANTOS. Os bens do casal foram partilhado da seguinte forma: A 

requerente Sinelza Paiva dos Santos ficará com a casa do casal e; o 

requerente Marcos José Ribeiro ficará com as benfeitorias descritas na 

exordial. Com a inicial vieram os documentos necessários (documentos 

pessoais dos requerentes, certidão de nascimento do menor, certidão de 

casamento dos autores, bem como os documentos referentes aos bens a 

serem partilhados). Instado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

se manifestou favorável aos pedidos formulados, conforme parecer de id 

27257861. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Analisando o 

mérito da ação, entendo que a pretensão dos requerentes merece 

guarida, senão vejamos. A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o 

parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a 

seguinte redação:“§ 6º o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”. Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, 

observa-se que doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, 

através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de 

separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento 

objetivo (culpa ou dolo). Face às considerações aduzidas e, de acordo 

com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. In casu, tal 

requisito restou devidamente comprovado, posto que os cônjuges 

reconhecem o fim da relação e manifestam de forma consensual a 

pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, e assim, 

DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a 

redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, ressalvando que 

a requerente voltará a utilizar o nome de solteira: SINELZA PAIVA DOS 

SANTOS, conforme postulado e consentido pelas partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o Processo com Resolução do Mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. IV – 

PROVIDÊNCIAS FINAIS Condeno os requerentes ao pagamento das custas 

remanescentes. Expeça-se Termo de Guarda Definitiva do menor, em 

favor da genitora. Transitada em julgado esta sentença, o quer deverá ser 

certificado, expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no 

Registro Civil das Pessoas Naturais. Por fim, procedidas às anotações e 

baixas necessárias, arquivem-se estes autos. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de março de 

2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000436-38.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. R. (REQUERENTE)

S. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO PILONI OAB - MT26930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000436-38.2019.8.11.0019 Assunto: [Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas, Dissolução] Autor: SINELZA PAIVA 

DOS SANTOS e outros Requerido: SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, 

ALIMENTOS e REGULAMENTAÇÃO DE VISITA proposta por SINELZA 

PAIVA DOS SANTOS E MARCOS JOSÉ RIBEIRO, ambos devidamente 

qualificado nos autos. Narra a inicial que os requerentes contraíram 

matrimônio em 11 de setembro de 2009, sob o regime de Comunhão Parcial 

de Bens, estando separados de fato há aproximadamente 2 (dois) meses, 

sendo que desta união resultou o nascimento de 01 (um) filho, Matheus 

Paiva Ribeiro, nascida em 15 de fevereiro de 2015, conforme certidões de 

casamento e nascimento amealhadas aos autos. Quanto ao infante, 

optaram pela guarda unilateral a ser exercida pela genitora, de modo que a 

criança permanecerá sob os cuidados daquela, assegurado ao genitor o 

direito de visita-lo de forma flexível, desde que previamente estabelecido e 

acordado os dias e horários. Ademais, o genitor pagará a título de pensão 

alimentícia ao filho 31,45% do salário mínimo vigente no país, até o 5º dia 

útil de cada mês, inclusive 50% das despesas extraordinária, mediante 

depósito bancário na conta de titularidade da genitora. Consta, ainda, que 

a requerente voltará com o nome de solteira, qual seja: SINELZA PAIVA 

DOS SANTOS. Os bens do casal foram partilhado da seguinte forma: A 

requerente Sinelza Paiva dos Santos ficará com a casa do casal e; o 

requerente Marcos José Ribeiro ficará com as benfeitorias descritas na 

exordial. Com a inicial vieram os documentos necessários (documentos 

pessoais dos requerentes, certidão de nascimento do menor, certidão de 

casamento dos autores, bem como os documentos referentes aos bens a 

serem partilhados). Instado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

se manifestou favorável aos pedidos formulados, conforme parecer de id 

27257861. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Analisando o 

mérito da ação, entendo que a pretensão dos requerentes merece 

guarida, senão vejamos. A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o 

parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a 

seguinte redação:“§ 6º o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”. Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, 

observa-se que doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, 

através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de 

separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento 

objetivo (culpa ou dolo). Face às considerações aduzidas e, de acordo 

com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. In casu, tal 

requisito restou devidamente comprovado, posto que os cônjuges 

reconhecem o fim da relação e manifestam de forma consensual a 

pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, e assim, 

DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a 

redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, ressalvando que 

a requerente voltará a utilizar o nome de solteira: SINELZA PAIVA DOS 

SANTOS, conforme postulado e consentido pelas partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o Processo com Resolução do Mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. IV – 

PROVIDÊNCIAS FINAIS Condeno os requerentes ao pagamento das custas 

remanescentes. Expeça-se Termo de Guarda Definitiva do menor, em 

favor da genitora. Transitada em julgado esta sentença, o quer deverá ser 

certificado, expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no 

Registro Civil das Pessoas Naturais. Por fim, procedidas às anotações e 

baixas necessárias, arquivem-se estes autos. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de março de 

2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000369-73.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GALVAO DOMINGUES OAB - MT19296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. C. (EXECUTADO)

A. C. (EXECUTADO)

A. C. S. (EXECUTADO)

A. D. S. C. (EXECUTADO)

A. C. (EXECUTADO)

 

Certifico que intimo a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato de citação da ré Adriana Silva Carneiro; ou informe que 

providenciará meios para o cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-25.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ZILVANEIDE ALVES DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MORENO DO NASCIMENTO (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que intimo a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato de citação de LINDALVA MORENO DA SILVAou informe que 

providenciará meios para o cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-93.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CELESTINO (REU)

MARLI APARECIDA SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que intimo a parte autora para que cumpra os comandos da 

sentença a fim de expedir os alvarás judicias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41495 Nr: 979-92.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia da Silva Nascimento, representada por Jordana 

Erlan da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Lima do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/MT, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento de ref. 89, formulado pela parte exequente, 

DETERMINO que esta Secretaria verifique a disponibilidade do valor 

referente aos comprovantes de pagamentos acostados nos autos pelo 

executado, caso disponível que este valor seja vinculado ao presente 

processo.

Sendo tudo cumprido, DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da exequente, 

assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a 

conta indicada nos autos.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000166-48.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000166-48.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: NILTON FLAVIO RIBEIRO 

EXECUTADO: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL Vistos. Tendo em vista o pleiteado 

pela parte exequente no id 20878063, não havendo óbice, DETERMINO que 

seja expedido OFÍCIO ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, informando a acerca da prioridade na 

tramitação do processo executório, em razão do exequente ser pessoa 

idosa (art. 1.048, I, do CPC c/c art. 71 da Lei 10.741/2003). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000168-18.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000168-18.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: NILTON FLAVIO RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista o 

pleiteado pela parte exequente no id 28121915, não havendo óbice, 

DETERMINO que seja expedido OFÍCIO ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, informando acerca da 

prioridade na tramitação do processo executório, em razão do exequente 

ser pessoa idosa (art. 1.048, I, do CPC c/c art. 71 da Lei 10.741/2003). 

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

estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-62.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000038-62.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo 

em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em favor do exequente, assim, 

EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a conta 

indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

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

com as cautelas de estilo. Às providências. PORTO DOS GAÚCHOS, 24 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-03.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BENEDITA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR VIANA LEAL (REQUERIDO)

ALICIO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO CELESTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

8010079-03.2016.8.11.0019. REQUERENTE: MONICA BENEDITA CABRAL 

REQUERIDO: JOSE APARECIDO CELESTINO, ALICIO RODRIGUES 

OLIVEIRA, LAUDEMAR VIANA LEAL Vistos. 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 
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sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000221-28.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000221-28.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso 

ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento do item 

anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente carimbado, 

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em julgado à 

decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), através do 

Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições 

de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 100 

UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-45.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000065-45.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: TOBIAS PIVA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Embora tenha a parte exequente 

pleiteado pelo bloqueio de saldo bancário do executado, os autos 

encontram-se tramitando regularmente, não sendo possível o sequestro 

de valores da Fazenda Pública Estadual, eis que a Requisição de Pequeno 

Valor - RPV sequer fora expedida ainda. Assim, tendo em vista a juntada 

no feito da liquidação do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça, após aportada manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º). Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 

2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000188-72.2019.8.11.0019. REQUERENTE: BENEDITO MARINO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos. 

Dispensada a comprovação do preparo, eis que DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça ante a comprovada hipossuficiência financeira. 

Recurso interposto no prazo, meio adequado de insurgência, singular e na 

forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a parte 

recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 

da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu regular 

efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida 

Lei. Apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades legais e 

atendidos os pressupostos recursais, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal Única, com as nossas saudações. Intimem-se. Cumpra-se. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 24 de março de 2020 Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação .

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000223-95.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000223-95.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 
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do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-27.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000234-27.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000148-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NAILCE FRANCISCA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000148-27.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: NAILCE FRANCISCA DE MELO 

EXECUTADO: CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de requerimento de pesquisa de bens passíveis de 

penhora via sistema RENAJUD, formulado pela parte exequente (id 

29514740), entretanto, a supracitada pesquisa já fora efetuada, conforme 

extrato acostado no id 20741255. Assim, INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, 

promovendo as diligências que lhe competem, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC. Ressalta-se que deve o 

requerente dar o devido andamento no feito, não sendo aceito apenas 

juntadas de substabelecimentos sem a devida movimentação processual. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos, 25 de março 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000222-13.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000222-13.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 
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100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000239-49.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000239-49.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000198-82.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000198-82.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 

tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intimem-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000237-79.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000237-79.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000235-12.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000235-12.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000236-94.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000236-94.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 
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providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000240-34.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000240-34.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000244-71.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000244-71.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000243-86.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000243-86.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 
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de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000241-19.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000241-19.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-04.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000242-04.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-93.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000249-93.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 
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cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000246-41.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000246-41.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000247-26.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000247-26.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000248-11.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000248-11.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000250-78.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000250-78.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000257-70.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000257-70.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 
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de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000258-55.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000258-55.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000259-40.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000259-40.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000251-63.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000251-63.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 
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10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000260-25.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000260-25.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000261-10.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000261-10.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-64.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DERENICE LUIZA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

ECCE HOMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1001204-64.2019.8.11.0018. REQUERENTE: DERENICE LUIZA MENDES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA, ECCE HOMO LTDA - ME Vistos. À vista de tudo que 

consta nos autos, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Uma vez ultrapassado 

os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000262-92.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000262-92.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000263-77.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000263-77.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o 

cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se 

expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 

100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento – 

Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se, cite-se e cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 25 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-75.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Itaú Consignado S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000440-75.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JOSE ALVES DAS CHAGAS 

REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que 

foi designada audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 2020. 

Em razão disso, o promovente foi intimado na pessoa de advogado dativo 

(id 26432270), comprovado também pela certidão e expedientes acostado 
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ao id 30466433. Todavia, apesar de devidamente intimado através de 

advogado nomeado, o promovente não compareceu à audiência de 

conciliação designada, tampouco apresentou qualquer justificativa 

plausível, conforme termo de audiência acostado nos autos (id. 

28376480). Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência na 

audiência de conciliação, sendo a sua presença obrigatória. Desse modo, 

o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o art. 51 da Lei nº 

9.099/1995: Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Ainda, a teor do disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE, é 

necessária a condenação do promovente em custas e despesas 

processuais, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e 

seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do que dispõe a Lei 9.099/1995, 

em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com a condenação da parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, face ser beneficiário da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. PORTO DOS GAÚCHOS, 24 de março de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-78.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO DARI GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000164-78.2018.8.11.0019. REQUERENTE: DILVO DARI GUNSCH 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 

38 da lei 9.099/95. Analisando os autos verifico que as partes firmaram o 

acordo, em fase de cumprimento de sentença, constante no petitório 

assinado pelas partes no id 23847095. Assim sendo, uma vez ocorrida a 

transação, deve ser homologada para todos os efeitos legais, ficando 

prejudicada qualquer discussão de direito material ou processual, posto 

que, tratando-se de direitos disponíveis, as partes podem sobre ele 

transacionar conforme bem entendam, desde que o acordo celebrado não 

seja ilegal ou imoral. A doutrina realmente preleciona que, na hipótese de 

celebração de acordo, o feito deve ser extinto com apreciação de mérito. 

Nesse sentido é a lição abaixo de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (8ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 711): 

“Quando as partes celebrarem transação, de acordo com o CC 840 

(CC/1916 1025 et seq), dá-se a extinção do processo com julgamento de 

mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença apenas homologue a 

transação.” Com efeito, sendo o acordo celebrado formal e materialmente 

perfeito, dando solução à lide, é de rigor que este juízo, homologue-o para 

os fins legais, nos termos do artigo 487, inciso III, “b’” do Código de 

Processo Civil. Ex positis, HOMOLOGO por sentença resolutiva de mérito, 

a transação havida entre as partes, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” 

do Código de Processo Civil. Consigno que eventual descumprimento do 

referido acordo ensejará pedido de execução, nestes autos. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. 

Sem custas neste grau de jurisdição art.(s) 54 e 55, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95. Já os honorários advocatícios conforme acordado entre 

as partes. É dispensada a intimação das partes, nos termos do Provimento 

nº 20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se Porto dos Gaúchos, 24 de março 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 28/2020-CPAN

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 249/2020-PRES/CCJ, editada em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a instituição do regime obrigatório de teletrabalho aos 

magistrados e servidores e colaboradores do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, no período de 20.03.2020 a 20.04.2020;

CONSIDERANDO as necessidades da Comarca de Porto Alegre do Norte e 

a disponibilidade dos serviços e servidores ativos do fórum.

RESOLVE estabelecer o Planto de Trabalho, pela modalidade de 

teletrabalho:

Art. 1º Em obediência ao disposto no artigo 2º, §1º, da Portaria-Conjunta n. 

249/2020-PRES/CCJ, fica estabelecido o presente Plano de Trabalho para 

os servidores da Secretaria da 1ª e 2ª Varas desta Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, durante o período compreendido entre os dias 

20/03/2020 a 20/04/2020.

 §1º O teletrabalho tem por objetivo preservar a saúde dos servidores, 

magistrados e terceirizados, evitando o contágio pelo COVID-19, 

conhecido por coronavírus;

 §2º - Ficam incluídos no presente PLANO DE TARABALHO:

 I - na Primeira Vara:

 a) Weslei Alves de Lima (Gestor Judiciário);

 b) Lígia de Oliveira Ribeiro (Analista Judiciária);

c) Rodrigo da Silva Santos (Analista Judiciário);

d) Ana Caroline Barros Nascimento Ribeiro (Técnica Judiciária).

II - na Segunda Vara:

a) Renata de Castro Cancian Molinet (Gestora Judiciária);

b) Alexsandro Carvalho (Analista Judiciário);

c) Samara Coelho de Souza (Técnica Judiciária);

III - na Central de Administração e Distribuição:

a) Maykon de Lima Bessa (Gestor Geral de 1ª Entrância);

b) Carlos Gomes Sousa (Gestor Administrativo 3 - Distribuidor);

 Art. 2º As atividades a serem desenvolvidas compreendem os atos que 

podem ser realizados por via eletrônica, de baixa, média e alta 

complexidade, junto ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), consistentes em 

expedições de atos e documentos, impulsionamento processual e 

arquivamento de feitos.

 §1° Incluem-se nas atividades acima indicadas a expedição e distribuição 

de cartas precatórias, ofícios e averbações, dentro outros atos 

necessários para cumprimento de despacho, decisões, sentenças e 

acórdãos, pelos sistemas disponíveis pela rede mundial de computadores, 

além da utilização dos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 §2° Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais, 

exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo 

cumprimento imediato seja imprescindível para evitar o perecimento, 

ameaça ou grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis 

ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados e/ou decisões 

serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas, consoante o 

disposto no artigo 5° da Portaria Conjunta n° 249/2020;

 Art. 3º A meta de desenvolvimento semanal para cada servidor da 

Secretaria da Vara será de 75 (setenta e cinco) atos, equivalente a 15 

(quinze) atos ao dia.

 §1º As atividades serão controladas por meio de relatórios disponíveis 

nos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso bem como, na sua ausência, por relatórios confeccionados pelos 

próprios servidores e apresentados ao (à) Gestor (a) Judiciário (a) da 

r e s p e c t i v a  v a r a ,  c o n s t a n d o  o s  a t o s  e  p r o c e s s o s 

cumpridos/impulsionados;

 §2º O Gestor Geral Maykon de Lima Bessa continuará responsável pelos 

trabalhos oriundos da administração do fórum (recebimento, controle e 

resposta de ofícios, correio, atos de baixa, média e alta complexidade nos 

processos administrativos via CIA, etc), sendo a produtividade auferida 

diretamente pela Juíza Coordenadora;

 §3º A meta constante do caput deste artigo poderá ser revista em caso 

de ficar demonstrada que se encontra aquém ou além da capacidade de 

produtividade dos servidores.

 Ciência aos servidores.
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 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 25 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

* A Portaria n. 27/2020-CPAN completa, que estabelece a escala dos 

servidores e magistrados para atuarem em plantão no mês de abril/2020, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-94.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE CAMILA CAETANO DE CAMPOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000034-94.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: RAIANE CAMILA 

CAETANO DE CAMPOS SOUZA Vistos, etc. Intime-se a parte autora, por 

intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, especialmente quanto ao recolhimento da 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000012-36.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-60.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. (REU)

W. D. S. B. 0. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000185-60.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JARDENE BARROS DIAS DUARTE REU: WGLEIA DOS 

SANTOS BARBOSA 01245506145, MILENA SOUZA DE CASTRO Vistos, 

etc. JARDENE BARROS DIAS, por meio de advogada constituída, ajuizou 

ação de reparação de danos morais, estéticos e materiais em face de 

FISIOCLIN ESTÉTICA, PILATES E EMAGRECIMENTO EIRELLI, com nome 

fantasia FISIOCLIN. Juntou os documentos de fls. 37/108. Determinada a 

emenda da inicial para que comprovasse a real impossibilidade de arcar 

com as custas processuais – fl. 109, a requerente acostou o extrato do 

DETRAN para comprovar que não possui veículos em seu nome, 

declarando que utiliza uma motocicleta emprestada de sua genitora- foto 

de fl. 113 como meio de transporte, bem como não possui registro da sua 

empresa e sua conta bancária pessoal inclui a movimentação financeira 

de sua atividade profissional (fls. 111/115). Os autos retornaram 

conclusos. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a 

autora declarou que possui a atividade profissional autônoma (cabelereira) 

na cidade de Confresa/MT e contratou a realização de procedimento 

estético em Vila Rica/MT, local onde declinou o endereço da clínica 

demandada, sendo cada sessão do tratamento no valor de R$ 

150,00(cento e cinquenta reais). Para comprovar fazer jus aos benefícios 

da justiça gratuita, a autora anexou ao feito declaração de 

hipossuficiência e extrato do DETRAN/MT. Contudo, tendo em vista a sua 

movimentação bancária, bem como o valor do tratamento estético 

contratado, o qual originou a presente demanda, vislumbro que a 

requerente não se enquadra como beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, ressaltando que a declaração de hipossuficiência tem presunção 

relativa do estado de miserabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO 

RELATIVADA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – 

REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a 

concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples 

declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Tal presunção 

é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a 

inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar 

elementos que infirmem a hipossuficiência. 3. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. 4. Decisão monocrática mantida” (TJMT, AgR35434/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016). Além disso, em que pese 

ter alegado que seu movimento laboral foi reduzido em razão das 

eventuais lesões em que sofreu com o tratamento mencionado, não 

comprovou suas atuais despesas para uma detida análise, o que reforça 

a necessidade de indeferimento do pleito. Outrossim, quanto ao pedido 

subsidiário para o parcelamento das custas, tenho que merece prosperar. 

É cediço que o Código de Processo Civil permite o direito do parcelamento 

de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso 

do procedimento. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça estabelece no artigo 456 que “a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.” No caso em tela, entendo que a 

autora não comprovou a incapacidade momentânea para o pagamento das 

custas, especialmente pelos valores demonstrados nos autos, conforme 

já mencionado da presente decisão. Por outro lado, insta frisar que, 

conforme o caso, desde que a parte comprove a impossibilidade de arcar 

com as custas processuais em parcela única, o § 6º, do art. 98, do CPC, 

prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais. Ante o 

exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a gratuidade requerida, bem como 

diante do valor da causa e a atual situação financeira alegada pela 

requerente, verifica-se a impossibilidade da parte em arcar com 

pagamento do valor integral das custas processuais, sendo assim nos 

termos do §6º, do art. 98, do CPC, defiro o pedido de parcelamento das 

custas iniciais em 06(seis) parcelas mensais. Condiciono o recebimento da 

inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000011-51.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000011-51.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ROSIENE TAVARES DA SILVA REU: AUGUSTINHO MAURICIO 

DA SILVA JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos proposta por 

ADRYAN HENRIQUE DA SILVA TAVARES, devidamente representado por 

sua genitora, ROSIENE TAVARES DA SILVA, em face de AUGUSTINHO 

MAURICIO DA SILVA JUNIOR, todos qualificados nos autos. Durante a 

audiência de conciliação, as partes transacionaram sobre o objeto do 

litígio, conforme termo retro. Instado, o Parquet pugnou pela homologação 

do acordo entabulado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do NCPC/2015. Outrossim, tendo em vista a nomeação de advogado 

dativo para a parte autora, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de 05 URH, em favor do advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho, 

OAB/MT 22.160-B. Defiro os benefícios da justiça gratuita para o 

demandado. Sem custas e honorários. Ciência ao MPE. Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000187-30.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. S. (REQUERENTE)

M. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. P. A. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000187-30.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO DA COSTA, LUDIMILIA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual em 

que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha 

de bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e partilha de bens, a representante ministerial manifestou 

favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante 

o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes, de modo que decreto o divórcio de MARCELO RIBEIRO DA COSTA 

SILVA e LUDIMILIA SOUZA SILVA RIBEIRO, fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento, devendo as partes voltarem a usar os 

nomes de solteiros. Sem custas e honorários. Expeça-se o respectivo 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000187-30.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. S. (REQUERENTE)

M. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. P. A. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000187-30.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO DA COSTA, LUDIMILIA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual em 

que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha 

de bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e partilha de bens, a representante ministerial manifestou 

favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante 

o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes, de modo que decreto o divórcio de MARCELO RIBEIRO DA COSTA 

SILVA e LUDIMILIA SOUZA SILVA RIBEIRO, fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento, devendo as partes voltarem a usar os 

nomes de solteiros. Sem custas e honorários. Expeça-se o respectivo 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

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

Processo Número: 1000206-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000206-36.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARCOS PINHEIRO BERNARDES, ELIANE DEOLINDO DE 

SOUZA REU: MARCOS PINHEIRO BERNARDES Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre MARCOS 

PINHEIRO BERNARDES e ELIANE DIOLINDA DE SOUZA, em que acordam 

quanto a guarda e alimentos dos filhos menores em comum, havendo o 

Ministério Público Estadual requerido a respectiva homologação por este 

juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Sem custas. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

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

Processo Número: 1000206-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000206-36.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARCOS PINHEIRO BERNARDES, ELIANE DEOLINDO DE 

SOUZA REU: MARCOS PINHEIRO BERNARDES Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre MARCOS 

PINHEIRO BERNARDES e ELIANE DIOLINDA DE SOUZA, em que acordam 

quanto a guarda e alimentos dos filhos menores em comum, havendo o 

Ministério Público Estadual requerido a respectiva homologação por este 

juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, homologo por sentença, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Sem custas. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000239-26.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. (REQUERENTE)

J. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000239-26.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ALDENOR PEREIRA MEDEIRO, JAICELI CAMARIN 

PIETROBON REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Cuida-se de pedido de 

decretação de divórcio direto consensual em que as partes acordaram 

quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha de bens, guarda dos 

filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério Público Estadual 

manifestado pela homologação por este juízo. É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, 

além do que ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa. 

Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o advento da Emenda 

Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os 

cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a 

qualquer momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, 

razão pela qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado 

na peça inicial. No tocante à guarda, alimentos e partilha de bens, a 

representante ministerial manifestou favorável, razão pela qual o acordo 

celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, JULGO extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto 

o divórcio de ALDENOR PEREIRA MEDEIRO e JAICELI CAMARIN 

PIETROBON, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento. 

Custas já pagas. Sem honorários. Expeça-se o respectivo mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000239-26.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. (REQUERENTE)

J. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000239-26.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ALDENOR PEREIRA MEDEIRO, JAICELI CAMARIN 

PIETROBON REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Cuida-se de pedido de 

decretação de divórcio direto consensual em que as partes acordaram 

quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha de bens, guarda dos 

filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério Público Estadual 

manifestado pela homologação por este juízo. É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, 

além do que ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa. 

Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o advento da Emenda 

Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os 

cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a 

qualquer momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, 

razão pela qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado 

na peça inicial. No tocante à guarda, alimentos e partilha de bens, a 

representante ministerial manifestou favorável, razão pela qual o acordo 

celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, JULGO extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto 

o divórcio de ALDENOR PEREIRA MEDEIRO e JAICELI CAMARIN 

PIETROBON, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento. 

Custas já pagas. Sem honorários. Expeça-se o respectivo mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002485-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGITA DRISNER 97721697972 (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado expedido nestes autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000329-34.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): BRADESCO SAUDE S/A REU: J C CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos, etc; Tendo em vista a 

complementação, recebo a inicial. Ponderando as argumentações da parte 

autora, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. Diante do que 

dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de agosto de 2020, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio 

do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-37.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SCHONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))
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KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000290-37.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): CECILIA SCHONE REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Compulsando os 

autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que é notório 

o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta 

Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil 

perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de março de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-05.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIRENE GOMES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000221-05.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ROZIRENE GOMES DIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ROZIRENE GOMES DIAS ajuizou demanda 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do restabelecimento de auxílio-doença 

e/ou conversão em Aposentadoria por Invalidez. Alegou, em síntese, a 

autora que é portadora de várias doenças/sequelas, quais sejam, 

neoplasia maligna do colo do útero não especificado (CID 10 - C53.9); 

hemorragia do ânus e do reto (CID 10 - K62.5); hipertensão arterial 

essencial (CID 10, F32.3,); diabetes mellitus insulina – dependente (CID– I 

10) e polineuropatia diabética (CID 10 - G63.2), e está impossibilitada de 

exercer suas funções laborativas (professora), haja vista que se 

encontra fraca e debilitada, razão pela qual pleiteou administrativamente o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença junto ao INSS e foi negado 

sob a alegação de que não foi constatada incapacidade para o trabalho – 

fl. 20. Desse modo, requereu a tutela provisória de urgência para 

concessão liminar do benefício. Juntou os documentos de fls. 17/67. É o 

relatório. Decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, tem-se que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). No caso em apreço, a verossimilhança 

das alegações da parte requerente está caracterizada pelo fato de que 

ele comprovou a qualidade de segurado anterior a sua enfermidade 

(Extrato Previdenciário – fls. 55/67), tanto que já teve o benefício de auxílio 

doença concedido anteriormente, sendo cessado em 17.05.2019. 

Ademais, verifica-se que os documentos juntados aos autos, dentre os 

quais atestados/laudos e exames médicos, além de outros documentos, 

evidenciam, nesse juízo de cognição sumária, a incapacidade laboral do 

requerente em virtude de ser portador de doença grave (neoplasia maligna 

do colo do útero não especificado (CID 10 - C53.9); hemorragia do ânus e 

do reto (CID 10 - K62.5); hipertensão arterial essencial (CID 10, F32.3,); 

diabetes mellitus insulina – dependente (CID– I 10) e polineuropatia 

diabética (CID 10 - G63.2). Patente, outrossim, é o periculum in mora dada 

a natureza alimentar da verba, configurada a possibilidade de demora no 

provimento judicial definitivo. Assim, presentes os pressupostos 

autorizadores da tutela provisória de urgência. Diante do exposto, nos 

termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência e 

DETERMINO que a parte ré REIMPLANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

(AUXÍLIO DOENÇA) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a 

ser fixada oportunamente. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar, não comparecendo 

sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, 

ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual. 

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação. Com a 

resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002485-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGITA DRISNER 97721697972 (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002485-29.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REU: MARGITA 

DRISNER 97721697972 Trata-se de execução de título extrajudicial, com 

pedido de tutela antecipada de arresto, ajuizada por Sigma Produtos 

Alimentícios Ltda. em face de Margita Drisner (J.S. Mercearia), 

devidamente qualificados. Aduziu a empresa exequente, em síntese, que é 

credora do comércio executado na quantia líquida certa e exigível de R$ 

1.129,40(um mil, cento e vinte nove reais e quarenta centavos), 

representada pela nota fiscal de aquisição de mercadorias, anexada no 

feito. Continuou narrando que o executado não quitou o débito, o que 

resultou em saldo atualizado no total de R$ 1.189,34. Assim, pugnou pelo 

arresto de mercadorias no estabelecimento da empresa executada. Juntou 

os documentos de fls. 10/30. Determinada a emenda da inicial para 

comprovar o recolhimento das custas judiciais- fl. 27, foram juntadas às 

fls. 28/30. É o breve relatório. Decido. O art. 799, inciso VIII do CPC/15, 

arrola, dentre outros ônus do exequente, o de pleitear, se for o caso, 

medidas urgentes, desde que preenchidos os pressupostos autorizadores 

previstos no artigo 300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e 

receio de dano. Sobre o tema, a doutrina esclarece que “pode o 

exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do 

processo de execução. Poderá fazê-la desde logo na petição inicial ou a 

qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar 

a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela 

jurisdicional” – (Luiz Guilherme Marinoni e outros, Código de Processo Civil 

Comentado, Editora RT, 3ª Edição, 2017, p. 890). No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 
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provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar, por ora, não 

merece prosperar, principalmente em razão do decurso de tempo 

decorrido do ajuizamento da demanda até a presente data, sendo certo 

que poderá ter adimplido com o débito. Ante o exposto, nos termos do art. 

300 do CPC/2015, INDEFIRO, o pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

art. 829 do CPC, determino a citação da parte executada para, em três 

dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do CPC, fixo em 10% o valor 

dos honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo 

acima assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de 

mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, 

que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do CPC e a parte exequente, nos termos do §2º do 

referido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000329-34.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): BRADESCO SAUDE S/A REU: J C CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos, etc; Tendo em vista a 

complementação, recebo a inicial. Ponderando as argumentações da parte 

autora, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. Diante do que 

dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de agosto de 2020, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio 

do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000048-78.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TAVARES DE BRITO OAB - GO7767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAIRO MONTEIRO SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA OAB - TO2533 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000048-78.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUZIA ALVES RAMOS REQUERIDO: JOSE JAIRO 

MONTEIRO SALES Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso 

proposta por Luzia Aves Ramos Sales em face de José Jairo Monteiro 

Sales, já qualificados nos autos. A exordial inicialmente foi protocolada na 

Comarca de Goiás/GO, local em que a autora reside, sendo posteriormente 

encaminhada para esta Comarca haja vista a declaração de incompetência 

absoluta daquele juízo. Com a remessa dos autos à esta Comarca, 

designou-se audiência de conciliação e as partes encartaram aos autos 

acordo extrajudicial, pugnado, por conseguinte, por sua homologação e 

extinção dos autos. Instado, o Parquet pugnou pela homologação do 

acordo entabulado entre as partes. É o relatório. Decido. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Defiro os benefícios da justiça gratuita para o requerido. Sem 

custas e honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente. Registrada a sentença, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000161-32.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ILIDIA DIAS (REQUERENTE)

FLAVIO MELO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

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

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000161-32.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: FLAVIO MELO DA SILVEIRA, SANDRA ILIDIA DIAS Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual em 

que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha 

de bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e partilha de bens, a representante ministerial manifestou 

favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante 

o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes, de modo que decreto o divórcio de FLÁVIO MELO DA SILVEIRA e 

SANDRA ILIDIA DIAS MELO, fazendo cessar todos os deveres inerentes 

ao casamento, devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem 

custas e honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA PEREIRA PARREAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000502-58.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CELMA PEREIRA PARREAO 
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ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (certidão de casamento, por 

exemplo). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALERINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002270-53.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ALERINO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ALERINO PEREIRA DA SILVA move a presente ação indenizatória 

contra ENERGISA S.A., alegando que se cientificou da inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito pela parte ré em virtude de uma 

conta ainda não vencida, por isso requer indenização por danos morais. 

Juntou documentos. A requerida foi devidamente citada, designada 

audiência de conciliação que restou infrutífera, apresentou contestação. 

Quanto ao mérito, alegou que o débito tem origem de contratos feitos pela 

autora junto com a requerida, e que o apontamento é regular, pois age em 

exercício do seu direito. Em preliminar inépcia da petição inicial. É sucinto o 

relatório, até porque dispensável. Fundamento e decido. Em contestação, 

a empresa Reclamada alegou a inépcia da inicial. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Primeiramente, deixo registrado, de 

antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de 

perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na situação 

hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o regular 

deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo envolve, 

em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de questões 

de fato (que restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, está incontroverso que o autor teve seu 

nome negativado pela requerida em cadastro de inadimplentes por suposto 

débito decorrente de contrato celebrado entre autor e réu. Com efeito, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que 

assiste razão a parte autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus 

de mostrar a legitimidade do apontamento, pois, a fatura ainda não estava 

vencida e a ré mesmo assim negativou o autor. Com efeito, trata-se de 

relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in 

verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.” Porém, 

não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o 

disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Assim, vê-se que a parte autora é 

devedora contumaz, pois há negativações anteriores em seu nome, 

conforme extrato de negativações do SCPC trazidos aos autos no ID. 

29468139, onde aponta inclusão de negativação pela empresa GAZIN no 

dia 24/06/2019 e exclusão somente na data de 09/08/2019, posterior a 

negativação da ré. Não engendrando, desta forma, qualquer tipo de 

indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, 

quando o crédito ainda não está vencido. ANTE O EXPOSTO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

inicial para confirmar a liminar, Excluindo o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito discutido e; IMPROCEDENTE 

quanto à indenização de danos morais. Sem custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000317-20.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

VALDIR GOMES DE SOUZA OAB - 961.201.266-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000317-20.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial de ID 

30445020, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para juntar aos 

autos documento comprobatório de que os genitores da menor estão de 

acordo com a adição do sobrenome materno ao nome da infante, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 24 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

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

Processo Número: 1001019-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILVANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA OAB - 013.108.141-12 

(REPRESENTANTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001019-97.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): I. R. D. S. REPRESENTANTE: NILVANDA RIBEIRO DE SOUSA 

SILVA REU: JOSE BARBOSA DE SOUSA Vistos, etc. Analisados os autos, 

verifico que as partes acordaram em audiência de conciliação quanto à 

guarda, fixação de alimentos e direito de visitas, bem como o Ministério 

Público Estadual requereu a respectiva homologação por este juízo. É o 

relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do CPC/2015. Sem custas. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se, com as cautelas 

legais e as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Porto Alegre do Norte/MT, 23 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000078-16.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. L. (REQUERENTE)

M. C. Z. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

LYSIAN CAROLINA VALDES OAB - MS7750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000078-16.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA ZEFERINO TERRIBELLE LIZARAZU, 

HERNAN FERNANDEZ LIZARAZU MARIA CRISTINA ZEFERINO TERRIBELLE 

LIZARAZU e HERNAN FERNANDEZ LIZARAZU, devidamente qualificados 

e representados nos autos, ingressaram com o presente pedido de 

Decretação de Divórcio Consensual c/c guarda, alimentos e visitas em 

favor do filho Julio Cesar Terribele Fernandez, e alimentos em favor da 

filha maior Gabriela Paulina Terribelle Fernandez e da requerente. Aduzem 

na inicial que conviveram em regime de união estável desde 1999 e 

contraíram matrimônio em 30 de março de 2011, sob o regime da 

comunhão universal de bens. Os Requerentes declararam que entraram 

em acordo quanto à partilha dos bens. Assim, requerem deste Juízo a 

decretação do divórcio do casal, e consequente homologação de acordo 

no tocante a partilha, guarda, visitas e alimentos em prol do filho menor, 

bem como alimentos em favor da filha maior e da requerente. O Parquet 

manifestou-se pelo deferimento do pleito (ID 28977505). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Homologação de 

Acordo e decretação de Divórcio pretendida por Maria Cristina Zeferino 

Terribelle Lizarazu e Hernan Fernandez Lizarazu, sob o fundamento de 

que se casaram em 30/03/2011, sob o regime da Comunhão Universal de 

Bens, e se encontram separados sem possibilidade de reconciliação, 

requerendo deste Juízo a decretação do divórcio e homologação de 

acordo no tocante a partilha, guarda, alimentos e visitas do filho do casal. 

A pretensão albergada na demanda é procedente, em razão a nova 

disposição dada ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal pela EC 

66/2010, que eximiu os prazos para comprovação da separação de fato e 

divórcio. Deste modo, o feito desde já autoriza o julgamento antecipado da 

lide, no estado em que o processo se encontra (art. 355, incisos I e II, 

ambos do CPC/2015), e ainda diante o acordo celebrado entre os 

contendores. Convém assinalar que a presente demanda tem por 

finalidade o rompimento do vínculo conjugal, devidamente amparado pelo 

art. 226, § 6º da Constituição Federal, e ainda a homologação de acordo 

no tocante a partilha dos bens, guarda, alimentos e visitas ao filho. No 

tocante ao acordo formulado entre os contendores (ID 28092954), 

considerando que foi devidamente colhida a opinião favorável do nobre 

representante do Parquet, não vejo óbice quanto a sua homologação. 

Assim, julgo procedente o pedido de decretação do divórcio do casal e 

com embasamento legal no art. 24 da Lei 6.515/1977 e § 6º do art. 226 da 

Constituição Federal - DECRETO o divórcio do casal Maria Cristina Zeferino 

Terribelle Lizarazu e Hernan Fernandez Lizarazu, devendo a cônjuge 

virago voltar a usar o nome de solteira. Por fim, no tocante ao acordo da 

partilha, guarda, alimentos e visitas, apresentado pelas partes na inicial (ID 

28092954), o HOMOLOGO tornando-o parte integrante desta sentença, 

nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. 

Custas já pagas. Deixo de arbitrar honorários em prol do advogado 

militante, ante a juntada de procurações outorgadas pelos autores no ID 

28093562. Lavre-se o respectivo termo de guarda do filho menor em nome 

da genitora Maria Cristina Zeferino Terribelle Lizarazu. Transitada em 

julgado a presente sentença, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente, com as providências necessárias, e 

posteriormente proceda ao arquivamento do feito. Dê-se ciência ao 

Ministério Público Estadual. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 

Norte - MT, 23 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000888-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ELIZABETH ARAUJO DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OZINAR GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000888-25.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: CLAUDIA ELIZABETH ARAUJO DE MEDEIROS EXECUTADO: 

JOSE OZINAR GOMES DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

execução de alimentos proposta por J. G. M. S., representado por sua 

genitora CLÁUDIA ELISABETH ARAÚJO DE MEDEIROS, em face de JOSÉ 

OZINAR GOMES DE SOUZA. Conforme a manifestação de ID 29562664, a 

parte exequente informou que o débito alimentar em execução foi quitado. 

Em contínuo, o representante do Ministério Público manifestou-se nos 

autos, requerendo a declaração da extinção da execução pela satisfação 

da obrigação (ID 30465512). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Verifica-se que a parte exequente comunicou a quitação 

do débito alimentar objeto da presente ação, pugnando pela extinção da 

execução. É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o 

seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente 

satisfeita a obrigação pelo pagamento. Decido Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. 

P.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de março de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 99992 Nr: 2516-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayk Moniely Rodrigues Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Em observância às determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

bem assim às insertas no artigo 19, , §1°, do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA),mantenho, por ora, o acolhimento institucional a que o 

infante PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ABREU se encontra submetido.

 Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas à referência 

220.

Após, tornem conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 99992 Nr: 2516-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayk Moniely Rodrigues Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Em observância às determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

bem assim às insertas no artigo 19, §1°, do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), promovo a reavaliação do feito e, mantenho, por ora, 

o acolhimento institucional a que o infante PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 

ABREU se encontra submetido, ante a ausência de família extensa 

interessada em acolhê-lo e o indeferimento do pedido contido 187.

Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas à referência 220.

Após, tornem conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 100444 Nr: 2744-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Maria Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Decisão

Vistos, etc.

Em observância às determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

bem assim às insertas no artigo 19, §1°, do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), promovo a reavaliação do feito e, mantenho, por ora, 

o acolhimento institucional a que a adolescente STEFANNY LORRAINE 

RODRIGUES OLIVEIRA se encontra submetida, ante a ausência de família 

extensa interessada em acolhê-la, bem como pelas razões postas na 

decisão contida à referência 137.

Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas à referência 137.

Após, tornem conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 107064 Nr: 6604-84.2018.811.0059

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nelson Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Vilela - OAB:GO18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62932 Nr: 529-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Diego Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 (...). Assim, considerando que os Acusados estão sendo processados 

nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, 

considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados 

estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e 

saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão 

preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.Consigne que a 

prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se 

imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o 

trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de 

Processo Penal.Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor dos Acusados 

ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA.Outrossim, fica a presente revogação 

CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais 

sejam: a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da 

presente decisão;b) o estrito cumprimento das Recomendações 

divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para 

fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);c) fiel cumprimento de eventuais 

Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;d) 

recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido 

das 18h00min às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do 

processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; 

e f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do 

Juízo. FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, 

SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER 

CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO 

CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em nome de ALAN DIEGO 

PEREIRA DA SILVA, salvo se por outros motivos os mesmos não devam 

permanecer presos.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000184-89.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

ALVINO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GLORIA D'OESTE (REU)

Secretaria Estadual de Saúde (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000184-89.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALVINO RAMOS DA SILVA REU: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 

MUNICIPIO DE GLORIA D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em favor dos interesses do assistido Alvino Ramos da Silva, em 

face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos 

autos. 3. Aduz, em apertada síntese, que a autor é portador de Arritimia 

Cardíaca (CID 10 I 49), necessitando com urgência o consumo diário dos 

medicamentos Xarelto 20mg e Mantidan 100mg. 4. Afirma que visando 

solucionar o problema, o Ministério Público regularizou o fornecimento do 

medicamento Mantidan 100mg através da Secretaria de Saúde Glória 

D’Oeste, entretanto, quanto ao medicamento Xarelto 20mg, a Secretaria de 

Saúde afirma que não é responsável pelo fornecimento, uma vez que não 

se encontra na Relação Municipal de medicamentos Essenciais e na 

Relação de medicamento do Estado. 5. Em manifestação, o Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

informou que fármaco Xarelto não é contemplado pelo SUS, e que este 

forneceria o medicamento Vafarina. 6. Devidamente intimado para 

manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo fornecimento do 

medicamento Xarelto, uma vez que segundo informações médicas, o 

medicamento Varfarina é de difícil controle, é que se houver erro na 

dosagem, e ou problemas com dieta do tipo verduras verdes, a Varfarina 

pode provocar sangramentos diversos em qualquer órgão (hemorragia), 

sendo o mais grave o AVC. 7. A tutela antecipada foi concedida em 02 de 

setembro de 2019, conforme id. 23139134. 8. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação em id. 244313797, alegando que conceder 

pretensões individuais referentes ao direito à saúde, quebra toda a cadeia 

estrutural realizada por meio das leis orçamentárias e das políticas 

públicas voltadas para a área da saúde. 9. A parte requerente, por sua 

vez, apresentou impugnação à contestação em id. 26119778. 10. Vieram 

os autos conclusos. 11. É o relato do necessário. 12. DECIDO. 13. À luz 

dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 14. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

15. Neste contexto, sopesada a postulação do Autor, não se tem por 

desnecessária a instrução processual, devendo o feito ser apreciado 

consoante à prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial e somada à conduta indiferente do 

segundo Requerido. 16. De proêmio, partindo do pressuposto elementar de 

que o requerido foi devidamente citado e não apresentou contestação, à 
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luz do que estabelece o artigo 345, II do Código de Processo Civil, não se 

operam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública em face 

da inexistência de contestação do Município, por se tratar de pessoa 

jurídica de direito público, cujos direitos são indisponíveis, não 

acarretando, desta forma, os efeitos previstos pelo legislador no artigo 

344 do mesmo diploma. 17. Pois bem. 18. A saúde e a vida humana são 

bens juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa do 

Brasil, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o 

Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus 

cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento. 19. Esta norma não há de ser 

vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica inócua e sem 

efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e subjetivo, 

sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no amparo da 

diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não será, por isto, 

afetado. 20. Noutras palavras, é preciso que se aja visando a evitar que 

os princípios e fundamentos da república virem letra morta. Os serviços de 

saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. 21. De tal sorte, o Poder Público - federal, estadual ou 

municipal – são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. 22. Nesse pórtico, trago à baila os ensinamentos 

de Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 9ª edição, 

Editora Jurídico Atlas, São Paulo, 2001, pág. 637/638, verbis: A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância 

pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)”. 23. 

A saúde, repito, é um direito de todos e dever do Poder Público. 24. 

Nossas Jurisprudências vêm entendendo que é direito do cidadão e dever 

inarredável do Estado (Estado, Município e União) o fornecimento de 

medicamento de difícil acesso ou tratamento a doentes que deles 

necessitem para o uso permanente ou por tempo indeterminado. 25. A 

obrigação é, portanto, solidária entre União, Estados e Município. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados, ad littteram: STF-014337) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A 

PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. Paciente carente de 

recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: 

obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. 2. Agravo não provido. 

(Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, DJU 06.05.2005). STJ-177339) E 

FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. 

CABIMENTO. PRAZO E VALOR DA MULTA. REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA. APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 

07, STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que 

negou seguimento a recurso especial. 2. Acórdão a quo segundo o qual 

"como bem assentado na Constituição da República (art. 196), o direito 

público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 

assegurada à generalidade das pessoas. Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos 

o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar". 3. Argumentos da decisão a quo que são claros e 

nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, contradições ou 

ausência de fundamentação. O não acatamento das teses contidas no 

recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a 

questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está 

obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo 

com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 

131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos 

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não 

obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero 

expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há 

omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC, quando a 

matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo. 4. A CF/1988 

erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a 

seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS 

composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos 

três entes federativos no pólo passivo da demanda. 5. É pacífico nesta 

Corte Superior o entendimento de que é possível ao juiz, ex officio ou por 

meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória 

(astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de 

obrigação de fazer. 6. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência 

do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas 

depositadas nos autos. As questões nodais acerca da verificação dos 

requisitos para a antecipação da tutela - verossimilhança das alegações e 

o receio de dano irreparável - tidos pela decisão a quo como não 

demonstrados, assim como do prazo e do valor da multa constituem 

matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna com a via estreita 

da súplica excepcional. Na via Especial não há campo para revisar 

entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é 

apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 

07, STJ. 7. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 690483/SC (2004/0138058-9), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Min. José Delgado. j. 19.04.2005, unânime, DJ 06.06.2005). 26. É de se 

registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Pode Público de 

fornecer medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento de 

portadores de moléstias graves, notadamente quando há demonstração 

da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do 

dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente. 

27. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício, pelo cidadão, do 

direito à saúde.” (TJMT – Apelação Cível nº 67585/2010. Rel: Des. Márcio 

Vidal Data do Julgamento: 08-02-2011). 28. Ainda: A Constituição Federal 

assegura a todos os cidadãos atendimento integral aos serviços públicos 

de saúde, por ser este um dos direitos fundamentais que objetivam 

garantir a dignidade da pessoa humana.” (TJMT – Apel. Cível nº 

86709/2010 e 54184/2009). (...) 3. O poder público tem o dever 

constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento.” (Mandado de Segurança 46970/2011, Rel. Dr. Gilberto 

Giraldelli, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/09/2011. 29. Por oportuno, vale citar os 

seguintes dispositivos constitucionais: Art. 5° - Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: ...omissis... § 1° - As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata “Art. 6° - São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” 30. Não menos importante, o direito social, 

dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a 

justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos 

direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais 

elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 190 de 280



de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à 

segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos 

do que a igualdade entre os homens. 31. Logo, além do direito social 

garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no 

artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as 

condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O 

dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação”. 32. Para corroborar o raciocínio 

exposto acima, convém citar o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...) O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a 

organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da 

cobertura e do atendimento”. (art. 194, parágrafo único, I) . (...)” 33. Deste 

modo, resta patente a obrigação do requerido em fornecer o procedimento 

pleiteado pelo autor na exordial.. 34. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na petição inicial, confirmando inteiramente os termos da Tutela 

Antecipada de ID. 23139134. 35. Sem condenação em custas, nos termos 

do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. 36. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se, observadas às 

formalidades legais. 37. Com o Trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes. 38. Serve a presente decisão como 

mandado. 39. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000168-04.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE (TESTEMUNHA)

W. M. C. (TESTEMUNHA)

SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR (TESTEMUNHA)

ARIEL ALLERSDORFER MORAES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE (REU)

AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO (REU)

WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A DEFESA DE ALYSSON CESAR 

CRISPIN POICHE E WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE, DA 

DECISÃO DE ID 30680796.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000192-32.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE PORTO ESPERIDIÃO (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

ANA PAULA FIALHO SANTOS (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A DEFESA DA DECISÃO DE ID 

30603149.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000192-32.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE PORTO ESPERIDIÃO (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

ANA PAULA FIALHO SANTOS (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A DEFESA DA DECISÃO DE ID 

30603149.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-20.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010032-20.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.195,55 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS Endereço: Condomínio 

COHAB PRIMAVERA, S/N, QUADRA 01 LOTE 08, COHAB PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 

14:45 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 25 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-43.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR FERREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010024-43.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.530,25 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOACIR FERREIRA FERNANDES Endereço: Rua AEROPORTO, S/N, 

ATRÁS DA ESCOLA MARIA GREGÓRIA, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 25 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-58.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GONCALVES CARNEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010023-58.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 2.825,70 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ELIO GONCALVES CARNEIRO Endereço: Rua JOCELINO K 

OLIVEIRA, 350, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 10/08/2020 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 25 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-96.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVALDO BAZIO GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010014-96.2015.8.11.0098. REQUERENTE: BOSSOLANI MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: DORIVALDO BAZIO 

GONCALVES 1. Vistos. 2. Considerando a certidão de id. 25592408, 

intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000212-57.2019.8.11.0098. INTERESSADO: ELAINE CRISTINA DE 

OLIVEIRA BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, DACASA 

FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Vistos. Tendo 

em vista que o valor depositado nos autos em id. 27372115, refere-se a 

cumprimento voluntário da sentença conforme expressa a petição de fls. 

27372108, não verifica-se óbice à sua liberação, haja vista tratar-se de 

parcela incontroversa. Assim, DEFIRO o pedido de levantamento do 

respectivo valor depositado às id. 27372115, conforme requerido em id. 

27523649, procedendo-se com a devida vinculação, transferência e 

consequente expedição do alvará, observando-se o provimento 68 da 

CNJ. Após, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 03 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-29.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000102-29.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JOSE CARLOS RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e 

pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ CARLOS RAMOS, em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, já qualificados nos autos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Pretende 

a parte autora indenização por danos morais, com o argumento de ter a 

Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome junto ao banco de 

dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas inadimplentes, 

conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a alegação de que a 

dívida era desconhecida. Afirma o Requerente que o comportamento da 

Requerida teria o constrangido, afetando sua honra de forma a justificar o 

presente pleito indenizatório. No que tange a alegação do Requerente, 

quanto à suposta ofensa elencada em sua exordial, entende-se que as 

próprias alegações circunstanciais apresentadas pela autora, somada às 

provas constantes dos autos, apontam para o sentido oposto à pretensão 

do Requerente. Pois bem, a dívida existiu, bem como ocorreu sua 

inadimplência, logo a inclusão/restrição pela Requerida competente, resulta 

no exercício regular de um direito, obedecida as limitações e exigências 

legais, as quais não estão sendo discutidas pela Requerente no presente 

feito. Assim, analisando os autos, em especial os documentos acostados 

pela Reclamante em sede de inicial, verifica-se que a Reclamada inseriu o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, assim pretende a 

Autora indenização por danos morais. Todavia, no mesmo documento, 

bem como no documento juntado pela requerida em id. 11878968, fora 

constatado outras negativações, sendo suficientes para afastar o dano 

moral, não havendo de se falar em abalo de crédito, conforme preceitua a 

Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Entendimento 

firmado pela Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp n. 

1.386.424/MG, de igual forma é possível aferir no Resp 1.002.985-RS, 

onde se afirma "quem já é registrado como mau pagador não pode se 

sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao credito (...)” (grifei). Colaciono 

julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste sentido: "EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA 

INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais se o 

devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores". (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/10/2015, publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 
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DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Registre-se que o Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. Compulsando os autos, verifica-se que não houve ilicitude por 

parte da Requerida, posto que dos documentos juntados na contestação 

restou demonstrado que o requerido utilizou-se do cartão de crédito para 

realizar pagamentos no comercio local, conforme demonstrado na fatura 

com vencimento em 01/08/2014 e subsequentes. Desse modo se deve 

compreender, pois, como restou comprovado nos autos, o Reclamante 

além de utilizar os serviços da parte requerida por um longo período, 

possui ainda em seu desfavor outras inscrições, pelo que sua imagem e 

boa fama se encontravam maculadas quando do advento desta. Seu 

surgimento em nada modificou tais atributos, pelo que, apesar de ilícita, 

não tem o condão de caracterizar lesão aos direitos da personalidade. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial da Promovente, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorárias advocatícias 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Não havendo recursos, certifique-se 

o trânsito em julgado e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-48.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000146-48.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MARILDA LEAL DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral 

e pedido de tutela de urgência, proposta por MARILDA LEAL DOS 

SANTOS SILVA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, já 

qualificados nos autos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob a alegação de 

ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome junto ao banco 

de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas inadimplentes, 

conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a alegação de que a 

dívida era desconhecida. Afirma a Requerente que o comportamento da 

Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de forma a justificar o 

presente pleito indenizatório. No que tange a alegação da Requerente, 

quanto à suposta ofensa elencada em sua exordial, entende-se que as 

próprias alegações circunstanciais apresentadas pela autora, somada às 

provas constantes dos autos, apontam para o sentido oposto à pretensão 

da Requerente. Pois bem, a dívida existiu, bem como ocorreu sua 

inadimplência, logo a inclusão/restrição pela Requerida competente, resulta 

no exercício regular de um direito, obedecida as limitações e exigências 

legais, as quais não estão sendo discutidas pela Requerente no presente 

feito. Assim, analisando os autos, em especial os documentos acostados 

pela Reclamante em sede de inicial, verifica-se que a Reclamada inseriu o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, assim pretende a 

Autora indenização por danos morais. Todavia, no mesmo documento, 

fora constatado outras 09 (nove) negativações, sendo suficiente para 

afastar o dano moral, não havendo de se falar em abalo de crédito, 

conforme preceitua a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento". Entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, quando 

do julgamento do REsp n. 1.386.424/MG, de igual forma é possível aferir no 

Resp 1.002.985-RS, onde se afirma "quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao credito (...)” 

(grifei). Colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste 

sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores". (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/10/2015, publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 

DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Registre-se que a Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. Compulsando os autos, verifica-se que não houve ilicitude por 

parte da Requerida, posto que, a contratação dos serviços telefônicos 

ocorreu de forma consciente pela parte Autora, tanto é verdade que 

podemos notar nos documentos trazidos na contestação, como contrato 

devidamente assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais 

e extrato de liberação de valores em seu favor (id.11180851). Desse 

modo se deve compreender, pois, como restou comprovado nos autos, a 

Reclamante além de utilizar os serviços da parte requerida por um longo 

período, possui ainda em seu desfavor outras inscrições, pelo que sua 

imagem e boa fama se encontravam maculadas quando do advento desta. 

Seu surgimento em nada modificou tais atributos, pelo que, apesar de 

ilícita, não tem o condão de caracterizar lesão aos direitos da 

personalidade. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da Promovente, EXTINGUINDO o 

feito com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Não havendo recursos, 

certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Esperidião MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-21.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDIR RODRIGUES TROIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010019-21.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 70,31 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EVALDIR RODRIGUES TROIS Endereço: Chácara CHACARÁ 

CAROLAINE, S/N, COMUNIDADE BOCAIUVAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 25 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-44.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOVIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010011-44.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 158,72 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ARISTIDES JOVIO Endereço: Rua JOAQUIM BARBOSA DE FREITAS, 

S/N, ATRAS DO ANTIGO CORREIO, BEIRA RIO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 25 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-74.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DUARTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010009-74.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 170,27 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ANTONIO DUARTE Endereço: Zona Rural ASSENTAMENTO 

DOMINGOS JOSÉ MORAES, LOTE 27, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 17: ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 25 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-67.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FOGASSA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010003-67.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 242,58 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

- ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, CENTRO, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ADAO 

FOGASSA DE SOUZA Endereço: Rua DA TORRE, S/N, COMUNIDADE 

PEDRO NECA, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 17/08/2020 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 25 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-22.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ELPIDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010006-22.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ALCIDES ELPIDIO DA SILVA Endereço: Sítio SÃO PEDRO, S/N, 

ASSENTAMENTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 17/08/2020 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-52.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010004-52.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 300,53 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ADOLFO MONTEIRO Endereço: Rua 13 DE MAIO, 177, BEIRA RIO, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 17/08/2020 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 25 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestora Judiciária Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-07.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010007-07.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA Endereço: Rua SAMOEL 

SIDENTAL, Q 05 L17, QUADRA 05 LOTE 17, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃ DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 17/08/2020 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 25 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-64.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEULINDA ALVES DE PAULA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO OAB - MT0004542A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GERALDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010096-64.2014.8.11.0098. REQUERENTE: NEULINDA ALVES DE PAULA 

DOS ANJOS REQUERIDO: SEBASTIANA GERALDA DE OLIVEIRA 1. Vistos. 

2. Considerando a certidão de id. 29270937, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art.485, III, §1º do Código de Processo Civil. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000500-59.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. R. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, via DJe, para que 

informe o novo endereço completo do Requerido, conforme certidão da 

Oficial de Justiça de ID 28884276.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-08.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CICILIO PUTENCIO BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

redesignada para o dia 25/05/2020 às 12:00 (MT).
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000566-39.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. F. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

redesignada para o dia 29/06/2020 às 12:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000817-57.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO DE QUADROS (REQUERENTE)

NEIDA MARIA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

redesignada para o dia 25/05/2020 às 12:15 (MT).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19929 Nr: 1251-81.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, 

REINALDO PEDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP, Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, MARIO ANISIO BARBOSA - OAB:16139, 

WUEINER VILELA - OAB:GO 18.969

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o (s) Advogado (s) do réu 

CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, APRESENTE (M) os memoriais finais no interesse do referido 

denunciado, conforme exposto na decisão de Ref. 7.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-91.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL JOSE DE MIRANDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000788-91.2019.8.11.0052. Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 24 de abril de 2020, às 10h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as partes através do seu 

advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação. Marcos André da Silva Juiz de Direito Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-56.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA GONCALVES SANTANA (TESTEMUNHA)

TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HELCINO DALBEM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000952-56.2019.8.11.0052. Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 17h30 horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as partes através do seu 

advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-74.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000718-74.2019.8.11.0052. Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 17h horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as partes através do seu 

advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000960-33.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000960-33.2019.8.11.0052. Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 23 de abril de 2020, às 11h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as partes através do seu 

advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE SOUZA FERNANDES RODRIGUES DE MELLO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000787-09.2019.8.11.0052. Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 5 de junho de 2020, às 18h horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as partes através do seu 

advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000063-68.2020.8.11.0052. AUTOR: 

JOSIANE DA SILVA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, 

alternativamente, auxílio-doença de segurado obrigatório, na condição de 

empregada, com pedido de tutela de urgência, proposta por Josiane da 

Silva Ribeiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A parte autora 

aduziu, na petição inicial, que encontra-se com transtornos depressivos 

recorrente (CID 10; F23.9) e transtorno psicótico agudo transitório desde o 

ano de 2008, quadro clínico que lhe incapacita para o trabalho. Asseverou 

ter postulado administrativamente a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença, pleito esse indeferido pela parte requerida em 

10/08/2009, sob a justificativa de não ter sido constatada a incapacidade, 

em exame realizado pela perícia médica do INSS. É o relatório. Fundamento 

e decido. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. De início, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil, porque em feitos que se tem no polo 

passivo a Fazenda Pública, o réu não concilia e nem transaciona e, por 

ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual. De outro norte, verifica-se que a 

parte autora pediu a antecipação da tutela, consistente em que a parte 

requerida conceda desde logo o benefício em questão. Cediço que para a 

concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

verifica-se a probabilidade do direito por meio dos documentos clínicos 

acostados aos autos. Os relatórios médicos presentes nos autos dão 

conta que a autora é portadora de esquizofrenia paranoide (CID F20.0). 

Ressai do relatório médico a incapacidade da requerente em realizar suas 

atividades laborais, datado em 18/10/2019. Apresentou atestado médico, 

atestando que a requerente faz tratamento psiquiátrico há mais de 10 

anos, datado em 26/09/2018. De outro vértice, o perigo da demora se 

consubstancia na possibilidade de agravamento do quadro clínico da 

autora, caso realize esforços físicos, tendo em vista o quadro clínico 

atestado. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase 

processual, verifica-se que a requerente logrou êxito em demonstrar o 

preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte 

requerida que proceda com a implantação do benefício de auxílio-doença 

em favor da requerente, pelo prazo de 2 (dois) anos. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao 

procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Devendo, outrossim, 

ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das 

peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao 

manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Lado outro, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, como perito o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a perícia em 

data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Tangente 

aos honorários periciais, nos modelos da Resolução n. 305/2014 – 

CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de 

R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-62.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000583-62.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada 

para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, 

que decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 25 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000534-21.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE BENTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000534-21.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.978,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada para o dia 

3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, que 

decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 25 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 
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RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AURACI DE FATIMA TOLOTTI DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000426-89.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada 

para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, 

que decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 25 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000584-47.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada 

para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, 

que decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 25 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38725 Nr: 238-21.2016.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI - Assessoria Consultoria Planejamento e 

Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Christina Barros de 

Carvalho - OAB:OAB/MT 13.347

 Aqui se tem ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por 

dano moral, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta pelo 

Município de Lambari D’Oeste-MT em face de ACPI Assessoria, 

Consultoria, Planejamento e Informática LTDA.

À ref. 4 (02/03/2016), este Juízo deferiu a concessão dos efeitos da tutela 

antecipada de urgência, determinando que fosse liberado/desbloqueado e, 

sendo necessário, atualizado o sistema objeto do Contrato Administrativo 

n. 30/2016 e seus aditivos.

À ref. 09 (14/03/2016), a parte requerida apresentou nos autos 

comprovante de cumprimento da liminar.

 À ref. 22 (30/05/2017), a parte autora fora intimada para manifestar-se 

nos autos acerca da liminar.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto ao 

interesse na produção de outras provas, ressaltando que a intimação do 

réu dar-se por simples disponibilização desta decisão no DJe mesmo que 

ele não tenha advogado nos autos.

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51706 Nr: 1010-13.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Aqui se tem ação revisional de alimentos ajuizado por Gilsimar Silvestre 

de Andrade em desfavor de K. G. de A., C. G. de A. e O. G, de A., 

representados por Marcia da Cruz Guilherme.

De proêmio, verifica-se que foi nomeado como Defensor Dativo o 

advogado Marcos Lopes da Silva, o qual, intimado para se manifestar, 

deixou o prazo transcorrer in albis, razão pela qual REVOGO a nomeação 

deste e nomeio, em favor da requerida, o advogado FELIPE ZANOL TURINI 

VIEIRA OAB/MT n. 27710, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev/2020, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Abra-se vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52794 Nr: 1600-87.2018.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Assis de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de alvará judicial para liberação de valores, formulado 

por Vera Lucia Assis de Jesus.

Expeça-se ofício ao INSS, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, 

os nomes e outros dados disponíveis de eventuais dependentes 

habilitadas em vida, pela pessoa falecida.

Transcorrido o prazo com ou sem resposta, intime-se a parte autora para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47019 Nr: 2461-10.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Figueredo Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, Rogerio Borges Cardoso - OAB:OAB/MT 18.305

 Aqui se tem ação de ação do procedimento ordinário com pedido de tutela 

de urgência proposta por Jucimar Figueiredo Vitor em desfavor de Detran 

– Mato Grosso.

Foi determinada a intimação das partes para indicarem eventuais provas 

que pretendem produzir.
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 Analisando detidamente os autos, verifica-se que o causídico nomeado 

para defender os interesses do autor -à ref. 30-, não foi devidamente 

intimado, conforme consta à ref. 52/53.

Sendo assim, determino que a Secretária proceda com as devidas 

alterações para constar como advogado do autor o causídico nomeado à 

ref. 30, procedendo com nova intimação nos termos da decisão de ref. 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47443 Nr: 2705-36.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Aqui se tem procedimento investigatório pela prática, em tese, de Ato 

Infracional análogo ao delito previsto no artigo 155, §4º, I e IV do Código 

Penal, tendo como suposto autor Odair leite Rosa.

A representação foi devidamente recebida, sendo designado audiência de 

apresentação e nomeado defensor dativo para defender os interesses do 

adolescente.

Realizado audiência de apresentação, apresentou-se defesa preliminar em 

que o adolescente confessa a prática do ato e demonstra arrependimento, 

requerendo a aplicação da remissão como forma de extinção do 

processo, ou pela aplicação da medida socioeducativa mais adequada ao 

fato.

Instado a se manifestar, o Ministério Público propôs a aplicação de 

remissão cumulada com medida socioeducativa de prestação de serviços 

à comunidade e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental.

 É o relatório. Decido.

Intime-se o adolescente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se 

aceita a proposta de remissão condicionada a medida socioeducativa de 

prestação de serviços à comunidade e frequência obrigatória em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental.

Sendo o caso, volte-me concluso para homologação da remissão 

condicionada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54505 Nr: 2717-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBdSC, GNdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a 

liminar outrora deferida, tornando os alimentos provisórios em 

definitivos.Via de consequência, condeno o requerido ALESSANDRO DE 

OLIVEIRA SILVA ao pagamento de pensão alimentícia aos seu filho 

GERSON NETO DA SILVA OLIVEIRA, no patamar de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo nacional vigente, atualmente perfazendo o montante de 

R$313,50 (quatrocentos e dezoito reais).Registre-se que se a 

condenação retroage à data da citação para obrigar o réu ao pagamento 

de todas as mensalidades eventualmente não adimplidas.Outrossim, nos 

termos do artigo 1.012, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

presente sentença produzirá seus efeitos imediatamente após a sua 

publicação no que se refere aos alimentos ora fixados.Tendo em vista o 

trabalho desempenhado pelos advogados nomeados, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.940,24 (2 URH) em favor da 

advogada Isis Alves Pacheco e o advogado Cesar Luiz Branicio da Silva, 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e despesas processuais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2802-02.2018.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFM, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar memória de cálculo atualizada e 

discriminada, sob o risco de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48415 Nr: 3121-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Magela de Oliveira Almeida, Lindomar Lopes 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes Pinheiro, Geraldo Magela de 

Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, Marcos Lopes da Silva 

- OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, Marcos Lopes da Silva 

- OAB:MT - 15.800

 Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte:

 Vistos etc.,

 Embora mereça acolhimento o protesto da parte requerida para limitar o 

número de testemunhas a três por fato controverso e, também, pela 

inexistência de demonstração pela parte autora de que as testemunhas a 

serem ouvidas por meio de Carta Precatória tratariam de fatos novos, 

mantenho a expedição e espera das Cartas Precatórias porque podem ser 

trazidos elementos que possam subsidiar o Juízo no julgamento, assim, 

por interesse da verdade real, indefiro o pedido da parte requerida.

 Em relação ao pedido de extração de cópias, defiro a medida requerida. 

Encaminha-se cópia do depoimento do Sr. Ednir Almeida Feitosa 

juntamente com cópia desta ata para o representante do Ministério Público 

para apreciar e deliberar o que entender cabível.

 Em relação aos pedidos incidentais apresentados nos autos, FIXO O 

PRAZO DE 15 para que a parte autora se manifeste.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52210 Nr: 1275-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O, Rodrigo da 

Silva Ferrari - OAB:21828

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

Ederson Silva Costa.

Intime-se a defesa para apresentação de alegações finais no prazo legal.

Oportunamente, volvam-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38399 Nr: 73-71.2016.811.0052

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, AGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Zanol Turini Vieira - 

OAB:27.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 73-71.2016.811.0052 (código 38399)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação de execução de alimentos A. G. A. S. representado por 

Edriane Alves as Silva em desfavor de Willian Velasquez dos Santos.

O exequente objetivou o recebimento de valores referente a pensão 

alimentícia.

Compareceu na secretária, Ana Silva Velasquez (genitora do executado), 

apresentando comprovante de pagamento.

 Intimado para se manifestar, o exequente informou que o executado 

pagou o débito objeto da ação, porém deixou de efetuar o pagamento dos 

valores vincendos.

O executado não foi encontrado para efeitos de citação.

O defensor nomeado para o exequente indicou que, entrou em contato 

com o exequente, tendo est informado que o executado vem cumprindo 

regularmente com o pagamento da pensão alimentícia, requerendo a 

extinção dos autos.

Decido.

Não havendo óbice quanto ao pleito, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

e julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face da 

desistência da ação.

Sem custas.

Arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 1455-65.2017.811.0052

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem execução de alimentos proposta por E. R. do N., T. H. P. de J. 

e E. R. do N. representados por sua genitora Roseni Pedro do Nascimento 

em desfavor de Laudinei Rocha de Jesus.

Analisando os autos, verifica-se foi feito restrição em dois veículos do 

requerido, sendo que o valor do débito é de R$3.804,29.

 Para garantia da presente execução, basta a penhora de 01 (um) veículo. 

Por este motivo, determino que retire-se a restrição do segundo veículo 

penhorado.

Ademais, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação do 

bem que resta com restrição, no prazo de 15 (quinze) dias, no endereço 

indicado à ref. 86.

Formalizada a penhora, INTIME-SE a parte executada, por intermédio de 

seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente (via correio), para que 

manifestar-se no prazo legal.

Com ou sem manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das notificações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 2318-84.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSV, LPdS, LdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a 

liminar outrora deferida, tornando os alimentos provisórios em 

definitivos.Via de consequência, condeno o requerido SAMUEL PEREIRA 

CANELA ao pagamento de pensão alimentícia aos seu filhos LUAN 

PEREIRA DA SILVA E LUNA DA SILVA, no patamar de 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo nacional vigente, atualmente perfazendo o 

montante de R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais), devendo, ainda, o 

requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas – 

devidamente comprovadas – com roupas, calçados, médico e demais 

despesas necessárias ao desenvolvimento da criança.Registre-se que se 

a condenação retroage à data da citação para obrigar o réu ao pagamento 

de todas as mensalidades eventualmente não adimplidas.Outrossim, nos 

termos do artigo 1.012, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

presente sentença produzirá seus efeitos imediatamente após a sua 

publicação no que se refere aos alimentos ora fixados.Intimem-se as 

partes.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e despesas 

processuais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 2394-11.2018.811.0052

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKdMS, EJdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem execução de alimentos proposta por P. K. de M. S. 

representado por Erineia Jacionto de Melo Souza em desfavor de 

Rondinelli Batista de Souza.

A parte autora objetiva receber o débito referente a pensão alimentícia.

A parte requerida foi intimada para pagar o débito.

A parte autora se manifestou indicando que o requerido realizou 

parcialmente o pagamento e requerendo a citação do executado para 

pagar o débito remanescente.

Intimado o executado deixou o prazo transcorrer in albis.

A parte autora requereu a prisão civil do executado.

É o relatório. Decido.

Perscrutando os autos, verifica-se que o requerido foi devidamente citado 

e intimado para efetuar o pagamento, deixando o prazo transcorrer in 

albis.

Assim, conforme previsão legal e requerimento da parte exequente, a 

decretação da prisão civil do executado é medida que se impõe.

Posto isto, como coação necessária ao cumprimento integral da obrigação 

alimentar, decreto a prisão civil do executado Rondinelli Batista de Souza 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Mister ressaltar que a segregação do executado não o exime de prestar 

os alimentos exequendos, consoante preconiza artigo 528, §5º, do CPC.

Antes da expedição do mandado de prisão, realize-se cálculo atualizado 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 996-34.2015.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e decreto a interdição de Maria da Glória 

da Silva Oliveira declarando-a relativamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c.c 

artigo 1.767 do Código Civil.De acordo com o artigo 1.775, § 1º, do Código 

Civil, nomeio como curadora da interditanda, sua filha Maria das Graças 

Silva Oliveira.Expeça-se mandado de averbação à margem do registro. 

Expeça-se termo de curadoria definitivo.Tendo em vista o trabalho 

desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo com a tabela 

vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor 

do advogado.Cancelo a audiência outrora designada.Sem 

custas.Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.P.R.I.C
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38010 Nr: 1150-52.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Reila Rosa dos Reis, LMdRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rezende Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de alimentos proposta por L. M. dos R. R. 

representada por sua genitora Reila Rosa dos Reis em desfavor de 

Wesley Rezende Garcia.

A parte autora objetivou o recebimento de valores referentes a pensão 

alimentícia, pelo rito da prisão civil.

Intimado, o réu não efetuou o pagamento, sendo decretada a sua prisão.

Transcorrido o prazo, o réu foi posto em liberdade.

 Intimada para se manifestar, a exequente informou que o réu adimpliu 

apenas com parcela da dívida, requerendo a conversão do rito processual 

para o rito expropriatório, bem como a penhora dos valores existentes em 

eventuais contas bancárias do executado pelo sistema Bacenjud.

Este juízo converteu o rito para o rito expropriatório e determinou a 

atualização do cálculo.

É o relatório. Decido.

Pratiquem-se os atos próprios, para localização de bens pelo sistema 

BACENJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, que valerá como termo 

de penhora o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente, deverá a parte executada 

ser intimada para que se manifeste em 05 (cinco) dias, tal como preceitua 

o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

Se vier aos autos impugnação, certifique-se acerca de sua tempestividade 

e façam-me os autos conclusos. Não havendo impugnação, certifique-se 

e diga a parte credora em 15 (quinze) dias úteis.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, intime-se a parte requerente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38488 Nr: 120-45.2016.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Anacleto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento da majoração do 

benefício de aposentadoria por invalidez de segurado especial (rural).

 Tendo em vista que o pedido da parte autora se consubstancia em 

majoração do benefício, sendo possível a análise dos documentos 

presentes nos autos para aferir a pretensão, cancelo a audiência 

designada para o dia 24 de abril de 2020, às 17h.

Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39146 Nr: 430-51.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

- 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de busca e apreensão proposta por Banco Mercedez- 

Benz do Brasil S/A em desfavor de Rosane de Oliveira Soares Meira - ME

Intimada a respeito da inexistência de restrição do veículo objeto da ação, 

a parte autora deixou o prazo transcorrer in albis.

Arquivem-se os autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45548 Nr: 1690-32.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elitania Silva dos Santos, Pedro José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação apresentada em referência 37, EXTINGO O FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Arbitro 1 URH em favor do advogado dativo. Expeça-se certidão.

Após, arquivem-se os autos na condição de findo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46178 Nr: 1983-02.2017.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a proceder à implantação do 

benefício de auxílio-doença, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13º salário e, ainda, das parcelas em atraso relativas ao benefício, 

também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas 

ao benefício devidas desde a data do ajuizamento da presente ação, 

observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário, 

compensando-se os valores eventualmente pagos a título de beneficio 

previdenciário.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que 

o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 meses a contar da 

sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, 

exceto se o autor requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos 

termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 

e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, 

aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47628 Nr: 2787-67.2017.811.0052

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Joel Justino dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a proceder à implantação do 

benefício de auxílio-doença, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13º salário e, ainda, das parcelas em atraso relativas ao benefício, 

também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas 

ao benefício devidas desde a data do ajuizamento da presente ação, 

observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário, 

compensando-se os valores eventualmente pagos a título de beneficio 

previdenciário.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que 

o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 meses a contar da 

sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, 

exceto se o autor requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos 

termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 

e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, 

aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52208 Nr: 1273-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Gabriel Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 1. Diante a falta de requisição da presença do réu para a solenidade, 

redesigno a audiência para o dia 28/05/2020 ás 13h.

Cumpra-se. Às providências”.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52264 Nr: 1307-20.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGJ, JSdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual ajuizado por Milza Gomes Júlio e 

João Silva de Lima.

Constata-se que após a homologação do acordo entabulado entre as 

partes, determinado a expedição de Mandado de Averbação de Divórcio 

do casal requerente, esta não foi possível, conforme ofício encaminhada a 

este juízo pelo cartório competente.

Aduz que o nome apresentado na exordial “Milza Gomes Júlio”, em razão 

da autora já ter contraído casamento anterior, difere do nome apresentado 

na data do casamento, qual seja “Milza Gomes da Silva”, que alega ser o 

nome de solteira da requerente.

Para fins de esclarecimento, foi determinado a juntado da certidão de 

casamento anterior, que comprovou como sendo nome de solteira “Milza 

Gomes da Silva”.

Corrijo o erro material, de ofício, para constar como parte da sentença, 

onde consta:

“A requerente voltará a utilizar o nome do solteiro, qual seja Milza Gomes 

Julio", passe a constar: "A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, 

qual seja Milza Gomes da Silva”, mantendo-se os demais termos.

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório Competente.

Nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 1963-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

PAULO RÔMULO PEREIRA VIEIRA, ADRIANO CARLOS MACHADO E TAIS 

CRISTINA DA ROCHA SILVA.

Em razão da petição de ref. 332, REVOGO a nomeação da advogada Dr. 

ISIS ALVES PACHECO, OAB/MT n. 24.821, bem como NOMEIO como 

Defensor Dativo a Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, 

OAB/MT 21711/O, para que atue como advogado nesta ação, 

representando Paulo Rômulo Pereira Vieira e Adriano Carlos Machado, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, 

visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita 

a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 1,5 URH – R$1.455,18. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em favor da Dra. ISIS 

ALVES PACHECO, OAB/MT n. 24.821.

 Em relação à manifestação ministerial de ref. 323, verifico que foram 

realizadas buscas por RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES no 

processo 61592 (ref.30), sendo infrutíferas, em data semelhante ao 

pedido de buscas em nossos sistemas neste processo.

 Ademais, por tratar-se de testemunha comum, abra-se vista a defesa 

para manifestação.

INTIME-SE o novo advogado de sua nomeação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 3397-98.2018.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro Alves de Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder à implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, ainda, das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, devidas desde a data da 

cessação do benefício, observada a prescrição supramencionada, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com jurus, mais 13º 

salário, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de 

benefício previdenciário.Determino à parte ré que promova a implantação 

do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 
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julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-92.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000872-92.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DE 

SOUSA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Aqui se tem 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação 

por dano moral e matéria e repetição de indébito, proposta por Maria da 

Conceição de Souza em face do Bradesco Vida e Previdência S.A. A 

parte autora alegou, na petição inicial, não ter relação jurídica com a 

requerida, contudo, constou que esta última realizou inúmeras retiradas de 

seus proventos em sua conta bancária. A parte autora aduziu não ter 

conhecimento sobre o fato gerador da cobrança realizada em sua conta 

bancária. Declarou que, em razão do valor subtraído de forma irregular, 

sofreu prejuízos morais e materiais (R$ 183,28) nos meses em que houve 

os descontos. Realizada a audiência de conciliação, não houve 

composição. Citada, a parte requerida arguiu, em sua contestação, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de 

resolução administrativa, bem como para que seja retificado/regularizado o 

polo passivo da presente demanda para Banco Bradesco S.A. No mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda em ralação ao pedido de 

compensação por dano moral. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, refutando as matérias ventiladas pela parte requerida 

(preliminar e mérito). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

PRELIMINAR Da ausência de tentativa de resolução pela via administrativa 

Não prospera a presente preliminar arguida pela parte requerida em sua 

contestação, uma vez que, na espécie, o suplício ao Judiciário prescinde 

da anterior provocação da via administrativa para a resolução da lide, 

posto que a inexistência de esgotamento da instância extrajudicial não 

obstaculiza o exame meritório da matéria ora posta em Juízo, mormente 

quando formulada pretensão indenizatória decorrente de suposta 

inexistência de relação jurídica. Isso porque, o acesso ao Poder Judiciário 

não pode ser condicionado à prévia resolução pela via administrativa, sob 

risco de ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que 

consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a 

ninguém pode ser vedado o acesso ao judiciário. Assim, rejeito a 

preliminar levantada. Da retificação do polo passivo A parte requerida 

pediu a regularização do polo passivo para o Banco Bradesco S.A. A 

parte requerente externou discordância ao pedido da parte requerida. Em 

análise aos extratos bancários apresentado pela parte autora (Id. 

25965207), verifica-se que a suposta inexistência de débito discutida 

nesta demanda referem-se a 03 (três) descontos realizados por Vida e 

Prev., que juntos, totalizam R$ 183,28 – R$ 59,75 em 20/12; R$ 59,75 em 

21/01; e R$ 63,78 em 20/02. Dito isso, indefiro o pedido da parte requerida 

para alteração do polo passivo, porquanto há elementos que indicam a sua 

atuação nos descontos discutidos nestes autos. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da 

inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão 

do ônus da prova. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre 

relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a autora alegou 

não manter relação jurídica com a requerida, contudo, esta última 

procedeu com descontos em sua conta bancária em o seu consentimento. 

Para demonstrar a verossimilhança de sua assertiva, a parte autora 

apresentou extratos bancários que demonstram 03 (três) descontos 

realizados por Vida e Prev. (ora requerida), que juntos totalizam R$ 183,28 

– R$ 59,75 em 20/12; R$ 59,75 em 21/01; e R$ 63,78 em 20/02, (Id. 

25965207). Dito isso, constata-se a patente hipossuficiência técnica da 

parte autora, pois sua alegação funda-se na inexistência de relação 

jurídica e, por tratar-se de fato negativo (que não mantém relação jurídica 

com a requerida e não deu causa aos descontos), pode a parte requerida 

apresentar eventual contrato que deu ensejo aos descontos bancários 

discutidos nestes autos. Já para a parte autora, demonstra fato negativo é 

impossível, pois equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, 

fenomenicamente não existe. Portanto, ante à hipossuficiência técnica da 

parte autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a 

improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível. 

Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, 

cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Em prosseguimento ao 

feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as 

partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-06.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000535-06.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, proposta por Maria da 

Silva Gomes em face de Telefônica Brasil S.A. A parte autora declarou, na 

petição inicial, não ter relação jurídica com a requerida, contudo, foi 

surpreendida com a informação de que consta a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu, no valor de 

R$ 119,57 – (Contrato n. 0220318417). Relatou que tentou resolver o 
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objeto da presente lide administrativamente, contudo, não obteve êxito. 

Ante tais asserções, a parte autora pugnou pela condenação da parte 

requerida ao pagamento a título de compensação por dano moral. A parte 

autora pugnou pela assistência judiciária gratuita e pela inversão do ônus 

da prova com fulcro do Código de Defesa do Consumidor. Realizada a 

audiência de conciliação, não houve composição. A parte requerida, em 

contestação, arguiu a prescrição como prejudicial de mérito e, 

preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de procuração válida, 

assim como a ausência de comprovação da inscrição do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito. A parte autora impugnou as alegações 

da parte requerida. É o relatório. Fundamento e decido. DA 

PRELIMINAR/PREJUDICIAL DE MÉRITO Da prescrição Inicialmente, 

destaca-se que a relação jurídica dos autos é regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) e não pelo Código Civil como suscitado pela 

requerida, por tratar-se de relação de consumo, pois a parte autora alegou 

dana moral decorrente da inscrição de seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu, porquanto, supostamente, não 

mantém relação jurídica com a requerida. Sendo assim, a parte autora 

busca o reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídica com a 

requerida e, consequentemente, a compensação por dano moral 

decorrente dos prejuízos causados. Desse modo, tratando-se de 

pretensão deduzida por consumidor em face do fornecedor de serviços 

ou produtos, com pedidos relativos à declaração de nulidade de contrato 

em decorrência da prestação de um serviço não contratado, repetição de 

indébito e indenização por danos morais, não se aplicam os prazos 

prescricionais previstos no Código Civil, haja vista a configuração de 

relação de consumo, nem mesmo os prazos decadenciais estabelecidos 

para os casos de vícios do serviço (art. 26, do CDC). Em casos tais, a 

questão deve ser analisada à luz do prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

estipulado no art. 27, do CDC. Este dispositivo é claro em trazer o prazo 

prescricional de 5(cinco) anos para a reparação dos danos causados 

pelo fato do serviço, prazo que se inicia a partir do conhecimento do dano 

e da sua autoria. No presente feito, verifica-se que a parte autora teve 

seu nome inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

em 26/01/2016, referente ao Contrato n. 0220318417, supostamente 

mantido com a parte requerida. Depreende-se, ainda, que a constrição do 

crédito da parte autora se manteve até 22/05/2019, conforme extrato 

Serasa Experian que instrui a petição inicial, (Id. 21707439, pág. 2.). Desse 

modo, constata-se que a parte autora suportava os supostos danos pela 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ainda em 22/05/2019. Logo, 

não há que se falar em prescrição, porquanto não decorreu o prazo 

quinquenal. Lado outro, ainda que não se considerasse a continuidade 

dos danos suportados pela parte autora, mas sim a data da inscrição 

(26/01/2016), observa-se, também, que não há a incidência da prescrição, 

pois não daquela data a data do ajuizamento, não decorreu o prazo de 5 

anos. Portanto, rejeito a arguição de prescrição da pretensão da parte 

autora. Da inépcia da inicial – procuração A parte ré aduziu inépcia da 

inicial por ausência de procuração válida, porquanto a parte autora é 

analfabeta e o instrumento procuratório carece da assinatura de ao menos 

duas testemunhas. Tem razão a parte ré, pois, em regra, a procuração 

outorgada por pessoas que não sabem assinar devem ser outorgadas por 

instrumento público ou por alguém a seu rogo. No caso destes autos, fixo 

prazo de 15 dias para que a parte autora regularize a representação 

processual, quando poderá, a seu melhor juízo, comparecer na sede 

deste Juízo e ratificar a procuração, apresentando seus documentos 

pessoais ou apresentar nos autos procuração por instrumento público, 

tudo nos termos dos artigos 215, §2º, combinado como 654, ambos do 

Código Civil. Risco: extinção do processo. Da inépcia da inicial – extrato de 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito Não há inépcia da inicial por 

ausência do extrato que comprove a inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não é documento 

indispensável à propositura da ação, podendo sua ausência ser suprida 

por outros meios. Lado outro, depreende-se que a parte autora instruiu a 

petição inicial com extrato emitido pelo Serasa Experian, pelo constata-se 

a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

realizado pela parte requerida, referente ao Contrato n. 0220318417. 

Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Da 

inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão 

do ônus da prova. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre 

relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora 

alegou não ter relação jurídica com a requerida, contudo, foi surpreendida 

com a informação de que consta a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não contraiu, no valor de R$ 119,57 – 

(Contrato n. 0220318417). Assim, para a parte autora, demonstrar fato 

negativo (que não mentem relação jurídica com a requerida) é impossível, 

pois equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, fenomenicamente não 

existe. Dito isso, constata-se a patente hipossuficiência técnica da parte 

autora, pois sua alegação funda-se na inexistência de relação jurídica e, 

por tratar-se de fato negativo, pode a ré apresentar eventual contrato de 

adesão físico ou contrato via telefone, assim como extrato detalhados 

acerca do uso do número telefônico pelo período cobrado. Já para a parte 

autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o 

“nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante a 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte 

autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas aqueles 

fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Em prosseguimento ao feito: No caso destes autos, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora regularize a representação processual, 

quando poderá, a seu melhor juízo, comparecer na sede deste Juízo e 

ratificar a procuração, apresentando seus documentos pessoais ou 

apresentar nos autos procuração por instrumento público, tudo nos 

termos dos artigos 215, §2º, combinado como 654, ambos do Código Civil. 

Risco: extinção do processo. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, 

deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o 

risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

para julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-19.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ANGELA MATILDE 04902615150 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSE PRESTADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000366-19.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LEIDIANE ANGELA MATILDE 

04902615150 REQUERIDO: PSE PRESTADORA DE SERVICOS 

EMPRESARIAIS ONLINE LTDA Aqui se tem reclamação civil ajuizado por 

Leidiane Angela Matilde – ME em desfavor de Prestador de Serviços 

Empresariais On Line LTDA – ME. A parte autora alega que ingressou com 

a presente ação por ser vítima do “golpe da lista telefônica online”. Busca 

a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, tornando 

nulo o contrato celebrado, condenando a empresa a restituir o valor 

depositado e pagamento de valores referentes a danos morais. Realizada 
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audiência de conciliação, esta restou infrutífera em razão da ausência do 

requeria. É o sucinto relatório. Decido. O artigo 98 do Código de Processo 

Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR 

INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido 

inicial, consta que o autor ostenta a qualidade de Microempresa. Desta 

forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). Desse modo, para que se possa aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade judiciária, a parte autora poderá 

apresentar: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda. b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome da requerente; c) certidão do órgão 

de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome da 

requerente; Ademais, em razão de os efeitos do indeferimento da 

gratuidade serem relevantes apenas no caso de algum recurso, o 

processo seguirá. Não se aplicam ao caso as regras da inversão do ônus 

probatório previstas no CDC, eis que a causa não trata de relação de 

consumo, mas contém alegação de fraude aplicada. Ademais, estão nos 

polos da ação duas sociedades empresárias sem que uma tenha 

consumido produto ou erviço da outra. Mesmo assim, alega-se que a 

autora procuraria serviços relacionados a sua higidez cadastral e teria 

aceitado relações com a ré na fé de lhe ofereceria serviços de voltados à 

boa manutenção de seu nome no mercado. Assim, o ônus da prova é 

distribuído de forma ordinária conforme as regras do CPC. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte indique as provas pretendidas para 

deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em tempo, 

guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará 

na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide. 

Intime-se a parte autora por intermédio de causídico constituído. Intime-se 

a parte requerida pelo Diário Oficial de Justiça. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-93.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (REQUERIDO)

ANTONIO XAVIER DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000568-93.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LIL PEREIRA VIEIRA 

REQUERIDO: ANTONIO XAVIER DE MATOS, CARTORIO DE PAZ E NOTAS 

DE COXIPO DA PONTE Aqui se tem ação de compensação por dano moral 

em razão de excessiva espera em fila de atendimento em estabelecimento 

cartorário, proposta por Lil Pereira Vieira em face de Antônio Xavier de 

Matos e Cartório Antônio Xavier de Matos. A parte autora alegou, na 

petição inicial, ter se deslocado da cidade de Lambari D’Oeste-MT até a 

capital Cuiabá-MT para realizar a compra de uma motocicleta. Declarou 

que, após a finalização da negociação (compra e venda da motocicleta), 

dirigiu-se ao Cartório Extrajudicial, de propriedade do requerido, a fim de 

efetuar o reconhecimento de firma do comprovante de autorização de 

transferência do bem adquirido. Relatou que teve que esperar por 1h17min 

para ser atendido (senha às 11h59min, atendimento às 13h16min). 

Argumentou que o excessivo atraso no atendimento pelo estabelecimento 

cartorário extrajudicial ocasionou prejuízo/atraso e transtornos no seu 

retorno para sua cidade de origem. Citada, a parte requerida arguiu pela 

rejeição da petição inicial e consequente extinção processo em razão da 

coisa julgada material, porquanto há identidade desta demanda com os 

autos do processo n. 1000221-31.2017.8.11.0052, julgada por este Juízo. 

A parte autora impugnou a arguição da parte requerida, tendo apontado 

que a suscitada ação fora julgada sem resolução de mérito. Realizada a 

audiência de conciliação, não houve composição. A parte autora, na 

petição inicial, pugnou pela inversão do ônus da prova nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora 

não pugnou pela assistência judiciária gratuita, tão somente em relação à 

dispensa de recolhimento de taxas e custas distribuição, próprias dos 

Juizados Especiais Cíveis. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

preliminar – coisa julgada Em detida análise aos autos n. 

1000221-31.2017.8.11.0052, verifica-se que a sentença proferida nesses 

autos foi terminativa, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, em razão do acolhimento da homologação de 

desistência da ação. Desse modo, a extinção pronunciada naqueles não 

impede a propositura da presente demanda, mesmo tendo o mesmo objeto, 

posto que, por não haver o julgamento do mérito, a decisum não faz coisa 

julgada material. Dito isso, rejeito a preliminar de coisa julgada material 

suscitada pela parte autora. Da inversão do ônus da prova A parte autora 

invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus 

consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Nestes autos, 

a parte autora busca, em síntese, a compensação a título de dano moral 

em razão do suposto excesso de espera na fila de atendimento cartorário 

extrajudicial. Os serviços notariais e de registros públicos estão 

constitucionalmente consagrados como serviços públicos delegados, ou 

seja, são exercidos em caráter privado (característica de serviços 

públicos impróprios), mediante delegação do Poder Público (art. 286, 

caput, da CF/88). Desse modo, aquele que se utiliza dos serviços notariais 

e registrais é consumidor, nos termos do artigo 2º, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse caso, aplica-se o artigo 6º do CDC e, por isso, há 

de analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova. No caso, há 

probabilidade do direito, eis que o autor apresentou documento a 

demonstrar, nesse exame superficial, ter esperado mais de uma hora em 

fila. Ademais, há hipossuficiência, eis que não é admissível exigir do autor 

demonstrar as condições materiais do réu para que pudesse atender a 
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contento o público. Assim, INVERTO o ônus da prova atribuindo aos réu o 

ônus de demonstrar a improcedência da demanda. Fixo o prazo de 15 dias 

para as partes especificarem as provas que ainda prendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se 

prova técnica, poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob 

o risco de preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão 

observar os artigo 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em 

tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000296-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LUIZ GONCALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000296-02.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LINDOMAR LUIZ GONCALES 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado obrigação de fazer e reparação por 

danos morais, proposta por Lindomar Luiz Gonçalves em desfavor de 

Localiza Rent a Car S.A. Observa-se que a parte requerida apresentou 

aos autos comprovante de pagamento dos valores condenados em 

sentença. A parte autora concordou com o cálculo apresentado e 

requereu a expedição de Alvará de Levantamento e consequente extinção 

do processo. Expeça-se Alvará Judicial de Levantamento de valores, 

através do Siscondj, observando-se os dados bancários indicados na 

petição contida na ID 29785268. Expedido o alvará, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-23.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA APARECIDA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000411-23.2019.8.11.0052. REQUERENTE: SEBASTIANA APARECIDA 

FERREIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Relatório Aqui se tem 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais proposto por Sebastiana Aparecida Ferreira Lima, em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Durante audiência de conciliação, a 

parte requerente manifestou pela desistência da ação. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Observa-se que nas ações que tramitem pelo Juizado Especial, a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu, implicará na extinção 

do processo sem resolução do mérito, conforme enunciado n. 90 do 

FONAJE. Sendo assim, não havendo óbice quanto ao pleito, DEFIRO o 

pedido formulado pela parte autora e julgo EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face da desistência da ação. Sem custas e 

sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000409-53.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUCIANA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais proposto por Luciana Moreira da Silva, em desfavor de 

Fundo de Investimento em Direito Creditório – FIDC NPL I. Durante audiência 

de conciliação, a parte requerente manifestou pela desistência da ação, 

tendo a parte requerida anuído com o pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Não havendo óbice quanto ao pleito, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora e julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

face da desistência da ação. Sem custas e sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000408-68.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUCIANA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO SENTENÇA 

Relatório Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de indenização por danos morais proposto por Luciana Moreira da 

Silva, em desfavor de FIDC Ipanema VI S/A. Durante audiência de 

conciliação, a parte requerente manifestou pela desistência da ação, 

tendo a parte requerida anuído com o pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Não havendo óbice quanto ao pleito, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora e julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

face da desistência da ação. Sem custas e sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-65.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARTINS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000102-65.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ADRIANO 

MARTINS BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMOS MEDEIROS 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000871-10.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000871-10.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação 

de compensação por dano moral, proposta por Maria da Conceição de 

Souza em face de Banco Bradesco S.A. A autora alegou, na petição 

inicial, se titular da conta corrente n. 0520870-0, Agência Bancária n. 

3293, junto à requerida, a qual é utilizada para receber o seu benefício 

previdenciário. Relatou que, em outubro de 2019, constatou que foram 

realizados vários descontos mediante débito automático junto a várias 

empresas do ramo de Seguro, sem que houvesse autorização nesse 

sentido. Declarou que, em razão do valor subtraído de forma irregular, 

sofreu prejuízos de ordem moral. Ante tais asserções, a parte autora 

pugnou pela condenação da parte requerida à obrigação de compensar 

pelo dano moral. Realizada a audiência de conciliação, não houve 

composição. Citada, a parte requerida arguiu, na contestação, a preliminar 

de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou, em síntese, a inexistência de 

ato ilícito cometido pelo banco. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, refutando a preliminar arguida pela parte requerida. É o 

relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR Da ilegitimidade passiva 

ad causam A parte requerida aduziu que os supostos prejuízos narrados 

na petição inicial decorreram de serviços realizados pelas empresas Ace 

Seguradora/Chubb Seguros Brasil S.A. e Zurich Seguros, que solicitou à 

instituição financeira a inclusão do débito na conta mantida pela parte 

autora. Em relação à arguição de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco 

S.A., merece destacar que, se a parte autora está alegando um dano, 

apenas aqueles que são potencialmente os causadores do dano é que 

podem figurar no polo passivo. No presente caso, a parte requerente 

alegou que houve descontos irregulares em sua conta corrente junto ao 

banco requerido, cujas parcelas foram descontadas, mensalmente, em 

seu benefício previdenciário. Desse modo, tem-se que a instituição 

bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda, tendo em vista que pode vir a ser constatada a sua 

responsabilidade objetiva sobre os fatos praticados por terceiros que 

causem prejuízo ao consumidor nas relações bancárias, por forma da 

Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça. Afasto, portanto, a preliminar 

de ilegitimidade passiva. Decido Nestes autos a pretensão é tão somente 

em relação à compensação pelo dano moral em face do Banco Bradesco 

S.A. A parte autora alegou que houve descontos irregulares em sua conta 

corrente mantida junto a requerida, razão pela qual pugnou pela 

condenação da instituição bancário na obrigação de compensar pelo dano 

moral. Por sua vez, a parte requerida sustentou, em síntese, que atuou 

como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, proporcionou à 

parte autora os serviços correntistas para movimentações financeiras, e 

que os descontos foram realizados pelas empresas Ace 

Seguradora/Chubb Seguros Brasil S.A. e Zurich Seguros. Em detida 

análise aos extratos bancários apresentados pela parte autora, 

constata-se que os descontos realizados na conta corrente da autora 

foram efetuados pela empresa Ace Seguradora/Chubb Seguros Brasil 

S.A. e Zurich Seguros, conforme extratos bancários apresentados com a 

petição inicial (Id. 25963670). No caso presente, não se pode conhecer do 

mérito em reconhecer regularidade ou irregularidade da relação contratual 

eventualmente ocorrida entre a autora e as sociedades de seguro, porque 

não se pode reconhecer o dano moral buscado pela parte sem que se 

reconheça a existência do ilícito. Desse modo, é imprescindível a presença 

no polo passivo da demanda das sociedades citadas. Nesse sentido, este 

Juízo não poderia reconhecer a existência de irregularidade 

eventualmente praticadas por tais pessoas jurídicas sem elas figurarem no 

polo para exercer seu direito de defesa e, do mesmo modo, não poderia 

exigir que o banco-réu, que alega ser apenas depositário, demonstrasse 

ser regular relação jurídica travada por terceiro. Assim, fixo prazo de 15 

dias para que a autora promova a citação das sociedades Ace 

Seguradora/Chubb Seguros Brasil S.A. e Zurich Seguros, sob o risco de 

extinção do feito. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-28.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000066-28.2017.8.11.0052. REQUERENTE: WILSON ANTONIO VILELA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM A parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita para fins de recebimento de recurso inominado. O artigo 

98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, 

§3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR 

INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido 

inicial, consta que o autor ostenta a qualidade de produtor rural. Desta 

forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 
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alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). Desse modo, para que se possa aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade judiciária, a parte autora poderá 

apresentar: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda. b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome da requerente; c) certidão do órgão 

de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome da 

requerente; Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TIROLLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000250-47.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE MARIA TIROLLE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Aqui se tem ação de indenização por danos materiais e morais 

proposta por José Maria Tirolle em desfavor de Energisa Mato Grosso 

-Distribuidora de Energia Elétrica S/A. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 

10(dez) dias. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000038-89.2019.8.11.0052. REQUERENTE: KENEDI SAIMONTON LOURES 

DE LAET REQUERIDO: BANCO BMG S.A Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com indenizações por danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Kenedi Saimonton Loures de 

Laet em desfavor de Banco BMG S/A. Justiça gratuita já concedida (ID 

17996296). Recebo o recurso no efeito devolutivo conforme preceitua o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000129-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000129-82.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Aqui se tem ação de 

obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Cláudio Alves de Almeida em 

desfavor de Tim S/A. Altere-se o polo passivo da ação, passando a 

constar como Tim S.A. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-80.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE JESUS SIMAO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000446-80.2019.8.11.0052. INTERESSADO: EVA MARIA DE JESUS 

SIMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Aqui se tem ação de 

rescisão de contrato cumulado com indenização por dando morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Eva Maria de Jesus Simão em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo conforme preceitua o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 10(dez) dias. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o 

prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal, 

com as homenagens e cautelas de estilo. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000308-50.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000308-50.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JAINE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Aqui se tem ação de indenização por danos materiais e morais 

proposta por Jaine Silva dos Santos em desfavor de Energisa Mato 

Grosso- Distribuidora de Energisa S/A. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 

10(dez) dias. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-43.2020.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

AILTON AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000097-43.2020.8.11.0052. REQUERENTE: AILTON AMERICO 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, conforme petição de id. 29806752, HOMOLOGO o 

acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ainda, foi 

comprovado o pagamento do pacto entabulado entre as partes na petição 

de id. 30291240, assim, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. P.I.C. Marcos André da Silva Juiz Togado

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000160-73.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0016478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000160-73.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JONATAS SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifica-se que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas. Alega o requerente 

que participou, na instituição Requerida, unidade de Cáceres, do curso de 

Tecnólogo em Gestão Ambiental, com previsão de colação de grau em 

março/2017. Disse ter requerido a colação de grau antecipada para janeiro 

de 2017. Afirma que a colação de grau somente ocorreu no mês de março 

daquele ano. A empresa alega que a colação se deu de forma antecipada. 

O cerne da questão consiste em verificar se houve ou não falha na 

prestação de serviço, e principalmente, se ensejou danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo serem aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Assim, embora pudesse ser reconhecida 

inversão de ônus probatória, não se verifica necessidade na espécie, eis 

que o feito já contém elementos aptos a julgamento. A parte autora 

comprovou, conforme depreende-se do id. 10219611, que efetuou o 

pagamento do pedido de colação de grau antecipada e que esperava 

ocorrer no dia 30 de janeiro de 2017. Em detida analise ao Calendário 

Acadêmico juntada no id. 10219607, resta demostrado que a Colação de 

Grau, para os alunos em geral, seria realizada no dia 25/03/2017 enquanto 

o Autor colou Grau em 02/03/2017. A parte ré demonstrou ter promovido a 

colação antes da data regular, embora não na data esperada pelo autor. O 

autor, reconheceu ter colado grau na data apontada pela ré, mas insistiu 

ter sofrido dano moral por não ter ocorrido na data esperada. A situação 

retratada demonstra não ter havido causa para compensação por danos 

morais, pois, não houve qualquer falha na prestação dos serviços por 

parte da empresa requerida e, se tivesse ocorrido, não seria causa 

suficiente para se reconhecer a existência de dano indenizável. É que não 

há um direito subjetivo do aluno à antecipação de data de colação de grau, 

devendo ele submeter-se ao calendário escolar. Nesse ponto, tal cláusula 

contratual figura como sendo de adesão e, tendo sido aceita pelo aluno, 

ele não pode usar infortúnios e acontecimentos supervenientes em sua 

vida particular para exigir da instituição de ensino alteração no seu 

contrato educacional. No caso, se o autor precisou submeter-se a 

procedimento cirúrgico no prazo regular, quando ocorreria a colação, não 

pode impor alteração unilateral do contrato firmado com a ré para ela se 

adequar a suas necessidades próprias. Mesmo assim, verifica-se a 

boa-fé da réu que, por mera liberalidade, antecipou, em vários dias, a 

colação de grau, quando, diga-se, o autor compareceu. Ademais, mesmo 

que fosse configurada falha contratual entre as partes, o caso 

representaria mero inadimplemento contratual, não sendo, por isso por, si 

só, causa geradora de dano moral indenizável. Acrescente-se ainda que 

os infortúnios porque teria passado o autor não são imputáveis à conduta 

da ré, mas sim ao fato de não estar pronto para colar grau segundo o 

calendário regular da instituição de ensino, não havendo assim, nexo 

causal entre o dano alegado e a conduta apontada. ANTE O EXPOSTO, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, por 

consequência extingue-se os autos, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, I do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. COM VÁRIAS ALTERAÇÕES 

NA FUNDAMENTAÇÃO, APROVO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Rio Branco-MT, data 

registrada no sistema. Marcos André da Silva Juiz Togado

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-42.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000750-42.2019.8.11.0032. 

EXEQUENTE: JOSE MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA 

EXECUTADO: LL AGROPECUARIA LTDA - ME, MARINO JOSE FRANZ, 

NOELI IVANI ALBERTI, MARCIO ANTONIO PANDOLFI Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por José Messias de 

Faria e Inanimar Vitor da Costa em face de LL Agropecuária, Márcio 

Antônio Pandolfi e sua esposa e Marino José Franz, todos qualificados 

nos autos, objetivando, entre outros pedidos, o parcelamento das custas e 

taxas processuais. O pedido de parcelamento foi deferido em 11/09/2019, 

em decisão de Id. 23493926, sendo determinada a intimação da parte 

Exequente para o recolhimento da primeira parcela no prazo de 10 (dez) 

dias, contado da intimação da decisão, e as demais parcelas na mesma 

data dos meses subsequentes. Em manifestação Id. 24572227, a parte 
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Exequente informa que gerou a Guia de pagamento da primeira parcela, 

bem como que esta seria paga até o dia 11/10/2019. Contudo, a parte não 

apresentou o comprovante de pagamento nos autos na data informada, 

como também não recolheu nenhuma das parcelas (certidão Id. 

30354608). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa 

em face de LL Agropecuária, Márcio Antônio Pandolfi e sua esposa e 

Marino José Franz, todos qualificados nos autos, objetivando, entre outros 

pedidos, o parcelamento das custas e taxas processuais. Deferido o 

parcelamento das custas e taxas processuais, o Exequente, apesar de 

intimado do cadastramento do parcelamento, deixou decorrer o prazo, sem 

cumprir a determinação judicial, não recolhendo nenhuma das parcelas, de 

modo que o indeferimento da inicial e a extinção do feito são medidas 

impostergáveis. Anoto ser absolutamente desnecessário a intimação 

prévia da parte autora para regularizar as custas. Isso porque teve não só 

uma, mas seis oportunidades de justificar ou requerer o que entendesse 

de direito, deixando passar in albis os prazos de recolhimentos e as 

concitações judiciais. Por outro lado, a questão da ausência de 

hipossuficiência financeira do autor já foi enfrentada por este juízo em 

momento pretérito e confirmada pelo Tribunal de Justiça nos Embargos à 

Execução de código apolo 62036 (1408-25.2015.811.0032). Isto posto, 

diante da absoluta ausência de recolhimento das custas no prazo fixado, 

indefiro a inicial, nos termos do artigo 330, IV, do Código de Processo Civil 

e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, I, do mesmo códex. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-42.2019.8.11.0032
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INANIMAR VITOR DA COSTA (EXEQUENTE)

JOSE MESSIAS DE FARIA (EXEQUENTE)
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KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))
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NOELI IVANI ALBERTI (EXECUTADO)

LL AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARINO JOSE FRANZ (EXECUTADO)

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000750-42.2019.8.11.0032. 

EXEQUENTE: JOSE MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA 

EXECUTADO: LL AGROPECUARIA LTDA - ME, MARINO JOSE FRANZ, 

NOELI IVANI ALBERTI, MARCIO ANTONIO PANDOLFI Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por José Messias de 

Faria e Inanimar Vitor da Costa em face de LL Agropecuária, Márcio 

Antônio Pandolfi e sua esposa e Marino José Franz, todos qualificados 

nos autos, objetivando, entre outros pedidos, o parcelamento das custas e 

taxas processuais. O pedido de parcelamento foi deferido em 11/09/2019, 

em decisão de Id. 23493926, sendo determinada a intimação da parte 

Exequente para o recolhimento da primeira parcela no prazo de 10 (dez) 

dias, contado da intimação da decisão, e as demais parcelas na mesma 

data dos meses subsequentes. Em manifestação Id. 24572227, a parte 

Exequente informa que gerou a Guia de pagamento da primeira parcela, 

bem como que esta seria paga até o dia 11/10/2019. Contudo, a parte não 

apresentou o comprovante de pagamento nos autos na data informada, 

como também não recolheu nenhuma das parcelas (certidão Id. 

30354608). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa 

em face de LL Agropecuária, Márcio Antônio Pandolfi e sua esposa e 

Marino José Franz, todos qualificados nos autos, objetivando, entre outros 

pedidos, o parcelamento das custas e taxas processuais. Deferido o 

parcelamento das custas e taxas processuais, o Exequente, apesar de 

intimado do cadastramento do parcelamento, deixou decorrer o prazo, sem 

cumprir a determinação judicial, não recolhendo nenhuma das parcelas, de 

modo que o indeferimento da inicial e a extinção do feito são medidas 

impostergáveis. Anoto ser absolutamente desnecessário a intimação 

prévia da parte autora para regularizar as custas. Isso porque teve não só 

uma, mas seis oportunidades de justificar ou requerer o que entendesse 

de direito, deixando passar in albis os prazos de recolhimentos e as 

concitações judiciais. Por outro lado, a questão da ausência de 

hipossuficiência financeira do autor já foi enfrentada por este juízo em 

momento pretérito e confirmada pelo Tribunal de Justiça nos Embargos à 

Execução de código apolo 62036 (1408-25.2015.811.0032). Isto posto, 

diante da absoluta ausência de recolhimento das custas no prazo fixado, 

indefiro a inicial, nos termos do artigo 330, IV, do Código de Processo Civil 

e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, I, do mesmo códex. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000618-82.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): CARLOS BARCELOS DE LIMA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA proposta por 

CARLOS BARCELOS DE LIMA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada 

para concessão do benefício previdenciário de auxílio - doença, e ao final, 

a procedência da ação, com conversão em aposentadoria por invalidez, 

caso comprovada a incapacidade permanente. A inicial veio acompanhada 

dos documentos necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em 

que foi INDEFERIDO o pedido de tutela antecipada, e DEFERIDO os 

benefícios da justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada 

não apresentou contestação, juntando apenas extratos CNIS da parte 

autora. Perícia médica juntada (ID. 23997079). Instando a se manifestar 

quanto a perícia, a parte autora requereu a nomeação de novo perito 

especialista nas patologias do requerente. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 

344 do Código de Processo Civil que se o réu não contestar a demanda no 

prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor, ou seja, deve o magistrado, considerando as provas coligidas 

aos autos e a passividade da parte que se manteve inerte, reputar 

verdadeiros os fatos narrados pela parte na petição inicial. Ressalte-se, 

que a conduta da parte ré em se manter silente denota aplicação do efeito 

pertinente ao deslinde da demanda, conforme disposto no art. 346, 

“caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo 

exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá 

ser intimada e/ou notificada pessoalmente de posteriores atos nesta 

demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida 

ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido 

àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é 

temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, 

respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o 

art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo 

diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 
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cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. 

A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Inobstante a parte autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de 

segurada e da carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos 

demais requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a 

subsistência; o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Conforme perícia médica juntada à ID. 23997079, não foi constatada a 

incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. Embora tenha 

constado que a parte autora está acometida pela patologia denominada 

gota (M10) não há comprovação de qualquer incapacidade laboral. 

Ademais, o pedido de benefício apresentado em 02.05.2019 foi indeferido 

pela autarquia requerida em razão do parecer contrário da perícia médica 

do INSS, pois não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou 

para a atividade habitual. Resta, portanto, a lide ser solucionada por este 

Juízo no que diz respeito a requerente fazer jus ao recebimento de um dos 

benefícios requeridos, seja na modalidade do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez. Neste contexto, a perícia médica realizada 

por perito nomeado pelo Juízo concluiu que apesar do requerente ser 

acometido pela doença da gota, o requerente apresenta, “bom estado 

geral(...)Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros 

inferiores e superiores, tendo as articulações preservadas e sem sinais 

flogísticos” (sic), não estando incapacitado para as atividades laborativas, 

conforme o laudo concluiu “não foi contatada a presença de incapacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente” (sic). Nesse 

ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui 

qualificação técnica e profissional necessária para realização de 

mencionado exame. Além disso, verifico que suas respostas são claras e 

objetivas, não restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está 

equidistante do interesse privado das partes e goza de presunção de 

veracidade e legitimidade, presunção esta que é afastada somente 

mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se 

apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de 

nomeação de perito especialista nas patologias do requerente, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado pela parte autora. 

Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é transitória ou 

permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a doença 

apresentada não impossibilita o exercício de atividades profissionais da 

parte requerente e de suas atividades habituais, concluo que por não ter 

preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não faz jus aos 

benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por CARLOS BARCELOS DE LIMA, devidamente qualificado 

nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já 

qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a incapacidade total 

transitória ou permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da 

Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade 

da justiça concedida. Em atenção a informação de ID 29516064, determino 

que a Secretaria regularize o cadastro da advogada constituída pela parte 

autora, retirando dos autos a habilitação do advogado Orivaldo José de 

Souza Junior –OAB nº 25.597/O. Transitada em julgado, AO ARQUIVO. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. DETERMINO QUE A 

CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000092-18.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO ANTONIO PEREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Processo nº 

1000069-29.2019.811.0111. Vistos. BENEDITO ANTONIO PEREIRA, 

devidamente qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

sustentando que é trabalhador rural. Instruiu a inicial com os documentos 

necessários. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, oportunidade em que foi deferido o pedido 

de justiça gratuita. Devidamente citada a Autarquia demandada apresentou 

contestação. Juntou aos autos o extrato CNIS do autor (ID 19540363). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 20201913). Na 

audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, 

fazendo-se ausente a parte requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO. De início, no que se refere a 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, uma vez que o benefício 

previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo 

obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite ele a prescrição do 

fundo do direito, mas tão-somente das parcelas vencidas há mais de cinco 

anos, consoante já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 85. 

Por conseguinte, tendo em vista que não se passaram cinco anos entre 

requerimento administrativo e a propositura da demanda judicial, não há 

quaisquer parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar arguida. Apenas para situar, o caso em comento 

versa sobre o direito ao benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL, na modalidade de segurado especial, o que não foi, 

administrativamente, reconhecido, sob a alegação de “falta de 

comprovação de atividade rural em número de meses idênticos a carência 

do beneficio”. Importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1). No que concerne à comprovação 

do tempo de serviço rural, assim dispõe o art. 55, § 3º, da LBPS: “Art. 55.

[...] § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.” Não é possível, destarte, o reconhecimento do 

tempo de serviço baseado unicamente em prova testemunhal, nos termos 

da Súmula nº 149 do STJ: Súmula 149 - STJ “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de beneficio previdenciário.” Todavia, o que não se admite é o 

reconhecimento de tempo de serviço rural, sem início de prova material 

durante todo o período. Diferentemente, é a situação em que o segurado 

apresenta início de prova material, consubstanciado em documentos que 

remontam, apenas, a alguns anos do período a ser reconhecido. Nesse 

caso as lacunas de tempo podem ser supridas por meio de prova 

testemunhal. Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que “para 

fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material 

deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU)”, 

não exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade: Súmula 14 - TNU 

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.” Não está o juiz, ademais, em face do art. 131 do 

CPC - ao contrário do Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, 

adstrito à enumeração legal dos meios de comprovação do tempo de 

serviço rural, como estabelecido no art. 106 da LBPS. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 
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meramente exemplificativa. Neste sentido: “STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;” Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma 

Nacional de Uniformização: Súmula 6 - TNU “A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.” 

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas. Veja-se, a propósito, a orientação 

jurisprudencial já sumulada: Súmula Nº 09 - TRU4 “Admitem-se como início 

de prova material, documentos em nome de integrantes do grupo envolvido 

no regime de economia familiar rural.” A questão atinente à possibilidade 

de reconhecimento de labor rural ao segurado especial a partir dos 12 

anos de idade também resta pacificada no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais: Súmula 5 - TNU “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 

14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente 

comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.” 

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. [...] § 6º Para serem considerados segurados especiais, o 

cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os 

a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais 

do grupo familiar. § 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 

contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea 

g do inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. § 

8º Não descaracteriza a condição de segurado especial: I - a outorga, por 

meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 

(cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 

(quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a 

exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia 

familiar; II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, 

inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao 

ano; III - a participação em plano de previdência complementar instituído 

por entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e IV 

- ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo; V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da 

atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na 

forma do § 11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e VI - a 

associação em cooperativa agropecuária. § 9º Não é segurado especial o 

membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 

se decorrente de: I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 

auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social; II - benefício previdenciário pela 

participação em plano de previdência complementar instituído nos termos 

do inciso IV do § 8º deste artigo; III - exercício de atividade remunerada em 

período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) 

dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 julho de 1991; IV - exercício de mandato 

eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores 

rurais; V - exercício de mandato de vereador do Município em que 

desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural 

constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o 

disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; VI - 

parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo; VII - atividade artesanal desenvolvida com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 

utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida 

na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; e VIII - atividade artística, desde que em valor mensal 

inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: I - a contar do 

primeiro dia do mês em que: a) deixar de satisfazer as condições 

estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 

inciso I do § 8º deste artigo; b) se enquadrar em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 

ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem 

prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado 

obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do 

mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que 

pertence exceder o limite de: a) utilização de terceiros na exploração da 

atividade a que se refere o § 7º deste artigo; b) dias em atividade 

remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e c) dias de 

hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.[...] Outrossim, 

que o benefício assistencial concedido a qualquer dos membros do grupo 

familiar, ou ao próprio segurado, não descaracteriza a condição de 

segurado especial. Tampouco o fato de qualquer deles perceber benefício 

de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, ou benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar (a despeito do erro material constante do 

art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III) 

Também, o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente. Há permissão legal, ainda, para que 

outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do 

grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o 

regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o 

exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição 

devida em relação a elas. Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e 

o depoimento pessoal são por este juízo colhidos e arquivados em meio 

eletrônico, conforme determina a CNGC. Com efeito, os requisitos legais 

para a concessão de benefício de aposentadoria por idade, na condição 

de segurado especial rural, são, em síntese: 1- Adimplemento do requisito 

etário: 60 anos para o homem; 55 anos para a mulher, na data do 

requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da LBPS. 2- 

Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do art. 

11, VII da Lei 8.213/91. 3- Efetivo exercício de atividade rural 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo por, no mínimo, 180 

meses, conforme art. 143, da LBPS. A exigência de exercício de atividade 

rural até data imediatamente anterior ao requerimento administrativo de 

aposentadoria rural foi reconhecida pelo STJ em sede de recurso 

repetitivo no RESP 1.354.908. Assim, ainda que o segurado cumpra os 
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demais requisitos, estando ele afastado da atividade campesina quando 

do requerimento administrativo, não há que se falar em concessão de 

aposentadoria por idade rural. Analisando o caso dos autos, verifico que o 

requerente preenche o requisito da idade, já que contava na data da 

propositura da ação com 62 (sessenta e dois) anos de idade, conforme 

documento constante na inicial. Passo à análise da segunda exigência, 

qual seja, se a data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia 

ser caracterizada sua qualidade de segurado especial em regime de 

economia familiar. A alegação de exercício de atividade rural durante o 

período imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada 

através do início de prova material consistente nos documentos anexo na 

inicial (atestados de vacinação em gado; certidão de cadastro eleitoral, o 

qual consta a profissão de trabalhador rural; declaração de exercício de 

atividade rural emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores rurais de Rosário 

Oeste/MT; extrato do histórico de controle de animais e ficha de cadastro 

do produtor, junto ao INDEA fotografias de fls. 48-51; notas fiscais de 

produtos agrícolas adquiridos pelo autor) e pelos depoimentos colhidos em 

Juízo, os quais servem como prova suficiente para a comprovação do 

labor rural desenvolvido pela postulante no período requerido. O autor 

afirmou em Juízo, que exerce a atividade rural juntamente com sua esposa 

sem auxilio de empregados ou maquinários. Declarou que residia em um 

sítio localizado na região conhecida como Ribeirão Grande e, 

posteriormente se mudou para outro sítio localizado em região conhecida 

como Cocal. Afirmou que trabalha na lavoura, com plantação de frutas, 

hortaliças e mandioca. Afirmou, ainda, que parte da produção é para 

consumo de sua família e, que vende alguns produtos para manutenção 

do lar. Declarou, outrossim, que há anos atrás trabalhou de carteira 

assinada, todavia, desde 1999 passou a morar em Ribeirão Grande. 

Afirmou se recordar que o último registro como trabalhador urbano foi 

entre os anos de 1985 e 1986. As testemunhas Anizio Ferreira e Luiza 

Martinha, asseveraram que conhecem a parte autora há aproximadamente 

20 (vinte) anos e, que nesse período sempre o viram residindo em sítio, 

inicialmente no local conhecido como Ribeirão Grande, tendo se mudado 

posteriormente para outro sítio localizado no município de Rosário 

Oeste/MT. Afirmaram que o autor sempre trabalhou na lavoura, juntamente 

com sua esposa, sem ajuda de empregados ou maquinários, com 

plantação de pequenas lavouras de mandioca, feijão, banana, hortaliças, 

além da criação de animais (galinha, porco e vaca leiteira). No mesmo 

sentido, a testemunha Domingos J. Soares, declarou em Juízo, que 

conhece o autor há 18 (dezoito) anos e, que nesse período sempre o viu 

exercendo atividade rural braçal com plantação e criação de animais. 

Inobstante haja o registro do vínculo de atividade urbana exercida pela 

parte autora, verifico que se deu em curto espaço de tempo (entre os 

anos de 1985 a 1992), ou seja, não tem o condão de desnaturar a 

característica de trabalhador rural de quem, por longo período e por quase 

toda a vida, se dedicou às atividades campesinas. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. AÇÃO AJUIZADA COM VISTAS À 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE À RURÍCOLA. AGRAVO 

IMPROVIDO.- Recurso interposto contra decisão monocrática proferida 

nos termos do art. 557, do CPC.- Conquanto seu cônjuge tenha exercido, 

nos períodos de 01.04.1985 a 21.09.1985, 01.06.1986 a 16.12.1987 e 

01.10.1989 a 29.08.1990, atividade eminentemente urbana (fls. 20), a 

legislação aplicável à espécie é clara quanto à desnecessidade de 

períodos ininterruptos de labor no campo (artigo 143, Lei 8.213/91), a 

significar que esporádicos períodos de trabalho na cidade ou eventuais 

intervalos de desemprego não descaracterizam a qualidade de trabalhador 

rural e, via de consequência, não obstam a concessão do benefício 

pleiteado.- A parte autora logrou trazer à lume tanto a prova testemunhal, 

quanto a documental, indispensáveis à demonstração de seu direito.- O 

caso dos autos não é de retratação. O INSS aduz que a parte autora não 

faz jus à benesse. Decisão objurgada mantida.- Eventual alegação de que 

não é cabível o julgamento monocrático no caso presente, resta superada, 

frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado.- 

Agravo legal não provido.(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 40122 SP 

0040122-89.2012.4.03.9999 (TRF-3). Além disso, conforme provas nos 

autos e depoimentos testemunhais, o autor exerceu atividade campesina 

por aproximadamente 20 (vinte) anos, ou seja, por período superior a 

carência necessária para se aposentar como segurado especial (180 

meses). Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às 

pretensões da parte autora, já que a prova colhida é idônea e 

racionalmente apta a comprovar o desempenho de atividades campesinas 

em regime de economia familiar, o que caracteriza seu enquadramento 

como Segurado Especial da Previdência Social, nos exatos termos do art. 

12, inciso VII e §1° da Lei n° 8212/91, fazendo jus à condição de segurado 

obrigatório e, portanto, sendo devido para si o benefício previdenciário, 

conforme se depreende da inteligência do art. 11, inciso VII e § 1° c/c art. 

74 e seguintes, ambos da Lei n° 8213/91. Diante do exposto, reconheço a 

atividade rural em regime de economia familiar desenvolvida pela parte 

autora no período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo. Fixo a data do requerimento na via administrativa como 

termo inicial para as diferenças devidas à parte autora. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) RECONHECER como exercício 

rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo. b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade a BENEDITO ANTONIO 

PEREIRA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da 

Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 08.02.2018 com 

RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo 

atual. c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à 

parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária. 

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 

ser calculados com o índice de remuneração da poupança e a correção 

monetária com o IPCA-E. Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do segurado: Benedito Antonio 

Pereira. Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por Idade; Renda 

Mensal Atual: um salário mínimo; Data do Início do Benefício (DIB): Data do 

requerimento administrativo (08.02.2018); Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença. Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC. SEM CUSTAS. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º do art. 496 do CPC. TRANSITADA EM 

JULGADA esta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao 

Gerente Executivo do INSS da Comarca de Sinop/MT, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 

537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV 

e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 1.045,00, a ser 

destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o 

necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-25.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE GUSMAO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando que a contestação foi interposto no 

prazo legal, intimo a parte autora para que apresente a impugnação à 

contestação no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000058-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA (REU)

VANDINEIA DE OLIVEIRA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000058-43.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: VANDINEIA DE OLIVEIRA - EPP, 

VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA Intimem-se os recorridos para que 

apresentem as respectivas contrarrazões, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, remetam-se ao Tribunal de Justiça. 

ROSÁRIO OESTE, 23 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-68.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Processo: 1000164-68.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EDSON FAGUNDES 

DE QUEIROZ Intimo a parte Exequente por meio do seu advogado(a) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas iniciais, ou comprovar o 

pagamento caso já o tenha feito, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Conforme id. 30635644.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-07.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora parte autora 

para que providencie o pagamento da diligencia do Sr. Oficial de justiça 

p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato , ou informe que providenciará meios para o cumprimento,no prazo 

de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000639-58.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYARA ANUNCIATO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora, através de seu 

advogado, para que providencie o pagamento da complementação da 

diligência do Sr. Oficial de justiça, conforme certidão do Oficial ID. 

2 4 1 3 5 2 2 0 ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002500-84.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito (fls.69/71 do ID. 30437832), devidamente atualizado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e expedição de 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida, nos termos do artigo 523, §3º, 

deferindo-se, desde já, remessa de certidão comprobatória da dívida, 

objeto do presente processo, aos órgãos de proteção ao crédito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000623-07.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000623-07.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARCELINO DIAS DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Inobstante os 

autos tenham vindo conclusos para prolação de sentença, analisando o 

laudo pericial juntado à ID 24047413, verifico que ao responder um dos 

quesitos formulados pela parte requerida, o perito constou que o autor 

“Apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa” (sic). 

Todavia, na conclusão do laudo pericial, o perito indicou que “que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa” (sic). Dessa forma, 

para melhor elucidação dos fatos, DETERMINO a intimação do perito 

nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se o autor 

possui incapacidade parcial ou permanente, que impede ou dificulta a 

realização da atividade laborativa ATUAL do requerente. Após, volvam-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Serve a presente de 

ofício e mandado no que couber. Diego Hartmann Juiz de Direito Em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000284-14.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN KENIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000284-14.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: ELEN KENIA DE MAGALHAES REQUERIDO: ROSENI 

FERREIRA DA SILVA Vistos em substituição. Considerando o pedido de 

Alvará Judicial, dê-se vistas ao MPE. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz 
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de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000380-29.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER LINEKER GRUTKA (EXECUTADO)

FERNANDO SILVERIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora parte autora 

para que providencie o pagamento da diligencia do Sr. Oficial de justiça 

p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato , ou informe que providenciará meios para o cumprimento,no prazo 

de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000469-52.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000469-52.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: MARIANA BENEDITA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENIO DOS 

ANJOS BARROSO Vistos em substituição. Compulsando os autos verifico 

a existência de incongruência processual sanável, pois a pretensão 

econômica da requerente não reflete o valor dado à causa. No caso em 

comento, a requerente pretende a divisão de bens (imóvel urbano e dois 

veículos) assim como alimentos aos filhos menores no importe de 

R$2.400,00 mensais e em seu favor no importe de R$1.600,00 mensais, 

mas atribuiu à causa o valor irrisório de R$ 1.000,00 (mil reais). É cristalino 

no ordenamento jurídico que o valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico que a requerente pretende obter com eventual 

deferimento do pedido e nas ações de alimentos, a soma de 12 (doze) 

prestações mensais pedidas pelo autor. Sendo assim, deverá a 

requerente emendar a inicial, atribuindo à causa o valor adequado para 

amparar a pretensão posta em Juízo. Isto posto, determino que a parte 

autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo à 

causa o valor de acordo com a pretensão econômica material deduzida na 

exordial. Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rosário Oeste/MT, 23 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz 

de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-52.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA JULIA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000135-52.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): OSVALDINA JULIA DE BRITO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. OSVALDINA JULIA DE BRITO, 

devidamente qualificada nos autos, propôs AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

sustentando que é trabalhadora rural desde tenra idade. Instruiu a inicial 

com os documentos necessários. Devidamente citada, a Autarquia 

contestou a ação, aduzindo, no mérito, não preencher a autora os 

requisitos inerentes à concessão do benefício. Na audiência de instrução 

e julgamento, foram ouvidas a parte autora e as testemunhas, fazendo-se 

ausente a parte requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO. De início, afasto a preliminar de prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, uma vez que o benefício previdenciário como de 

caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de 

trato sucessivo, não admite ele a prescrição do fundo do direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já 

fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 85. Por conseguinte, 

tendo em vista que não se passaram cinco anos entre requerimento 

administrativo e a propositura da demanda judicial, não há quaisquer 

parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, razão pela qual, REJEITO a 

preliminar arguida. Apenas para situar, o caso em comento versa sobre o 

direito ao benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL, na modalidade de segurado especial, o que não foi 

administrativamente reconhecido, sob a alegação de “falta de 

comprovação de atividade rural em número de meses idênticos a carência 

do beneficio”. Pois bem. Importa reconhecer que a possibilidade de 

contagem de períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 

8.213/91, para os fins almejados na demanda, independentemente de 

recolhimento das contribuições a eles correspondentes, encontra 

expressa previsão no art. 143, do citado diploma legal. Nestes termos é a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 

3621/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1). No 

que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe o 

art. 55, § 3º, da LBPS: “Art. 55.[...] § 3º A comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Não é 

possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ: 

Súmula 149 - STJ “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio 

previdenciário.” Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de 

tempo de serviço rural sem início de prova material durante todo o período. 

Diferentemente, é a situação em que o segurado apresenta início de prova 

material, consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a 

alguns anos do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de 

tempo podem ser supridas por meio de prova testemunhal. Saliente-se que 

a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais já 

sedimentou o entendimento de que “para fins de comprovação do tempo 

de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época 

dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU)”, não exigindo, assim, que abranja 

todo o período. Mesma orientação restou acolhida ao tratar a TNU da 

prova material para fins de comprovação do tempo de serviço rural em 

aposentadoria rural por idade: Súmula 14 - TNU “Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.” Não 

está o juiz, ademais, em face do art. 131 do CPC - ao contrário do 

Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, adstrito à enumeração 

legal dos meios de comprovação do tempo de serviço rural, como 

estabelecido no art. 106 da LBPS. Tem-se, portanto, que a lista de 

documentos elaborada pelo legislador - como também o era o elenco do 

parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é meramente 

exemplificativa. Neste sentido: “STJ, AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 

995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1;” 

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização: Súmula 6 - TNU “A certidão de casamento ou outro 

documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.” 

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 
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atividades desempenhadas. Veja-se, a propósito, a orientação 

jurisprudencial já sumulada: Súmula Nº 09 - TRU4 “Admitem-se como início 

de prova material, documentos em nome de integrantes do grupo envolvido 

no regime de economia familiar rural.” A questão atinente à possibilidade 

de reconhecimento de labor rural ao segurado especial a partir dos 12 

anos de idade também resta pacificada no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais: Súmula 5 - TNU “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 

14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente 

comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.” 

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. [...] § 6º Para serem considerados segurados especiais, o 

cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os 

a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais 

do grupo familiar. § 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 

contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea 

g do inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. § 

8º Não descaracteriza a condição de segurado especial: I - a outorga, por 

meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 

(cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 

(quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a 

exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia 

familiar; II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, 

inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao 

ano; III - a participação em plano de previdência complementar instituído 

por entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e IV 

- ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo; V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da 

atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na 

forma do § 11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e VI - a 

associação em cooperativa agropecuária. § 9º Não é segurado especial o 

membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 

se decorrente de: I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 

auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social; II - benefício previdenciário pela 

participação em plano de previdência complementar instituído nos termos 

do inciso IV do § 8º deste artigo; III - exercício de atividade remunerada em 

período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) 

dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 julho de 1991; IV - exercício de mandato 

eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores 

rurais; V - exercício de mandato de vereador do Município em que 

desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural 

constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o 

disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; VI - 

parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo; VII - atividade artesanal desenvolvida com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 

utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida 

na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; e VIII - atividade artística, desde que em valor mensal 

inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: I - a contar do 

primeiro dia do mês em que: a) deixar de satisfazer as condições 

estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 

inciso I do § 8º deste artigo; b) se enquadrar em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 

ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem 

prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado 

obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do 

mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que 

pertence exceder o limite de: a) utilização de terceiros na exploração da 

atividade a que se refere o § 7º deste artigo; b) dias em atividade 

remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e c) dias de 

hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.[...] Outrossim, 

que o benefício assistencial concedido a qualquer dos membros do grupo 

familiar, ou ao próprio segurado, não descaracteriza a condição de 

segurado especial. Tampouco o fato de qualquer deles perceber benefício 

de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, ou benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar (a despeito do erro material constante do 

art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III) 

Também, o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente. Há permissão legal, ainda, para que 

outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do 

grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o 

regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o 

exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição 

devida em relação a elas. Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e 

o depoimento pessoal são por este juízo colhidos e arquivados em meio 

eletrônico, conforme determina a CNGC. Com efeito, os requisitos legais 

para a concessão de benefício de aposentadoria por idade, na condição 

de segurado especial rural, são, em síntese: 1- Adimplemento do requisito 

etário: 60 anos para o homem; 55 anos para a mulher, na data do 

requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da LBPS. 2- 

Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do art. 

11, VII da Lei 8.213/91. 3- Efetivo exercício de atividade rural 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo por, no mínimo, 180 

meses, conforme art. 143, da LBPS. A exigência de exercício de atividade 

rural até data imediatamente anterior ao requerimento administrativo de 

aposentadoria rural foi reconhecida pelo STJ em sede de recurso 

repetitivo no RESP 1.354.908. Assim, ainda que o segurado cumpra os 

demais requisitos, estando ele afastado da atividade campesina quando 

do requerimento administrativo, não há que se falar em concessão de 

aposentadoria por idade rural. Analisando o caso dos autos, verifico que a 

requerente preenche o requisito da idade, já que contava na data da 

propositura da ação com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, conforme 

documento constante na inicial. Passo à análise da segunda exigência, 

qual seja, se à data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia 

ser caracterizada sua qualidade de segurado especial em regime de 

economia familiar. A alegação de exercício de atividade rural durante o 

período imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada 

através do início de prova material consistente nos documentos anexo na 

inicial (certidão de nascimento dos filhos, onde consta o local de 

nascimento comunidade rural de Jatobá/Bauxi, município de Rosário 

Oeste/MT; declaração de exercício de atividade rural do Sindicado dos 
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Trabalhadores Rurais de Rosário Oeste/MT; matrícula de imóvel rural em 

nome de sua genitora; atestado de crisma, o qual consta que a autora 

recebeu o sacramento do crisma em comunidade rural –Fazenda Campo 

Grande Juquara; comprovante de residência em zona rural do município; 

recibos e notas de produtos adquiridos em casa agropecuária) e pelos 

depoimentos colhidos em Juízo, os quais servem como prova suficiente 

para a comprovação do labor rural desenvolvido pela postulante no 

período requerido. A parte autora declarou em Juízo, que desde sua 

infância reside na comunidade rural Jatobá, localizada no município de 

Rosário Oeste/MT. Declarou que a chácara onde reside pertence a sua 

genitora e, que o cultivo do sítio é destinado ao consumo da família. 

Declarou que exerceu atividade urbana por aproximadamente quatro anos, 

eis que um de seus filhos ficou doente e, necessitou de tratamento 

médico, sendo necessário procurar outra fonte de renda para adquirir os 

remédios utilizados pelo filho. As testemunhas, de modo geral, 

confirmaram as assertivas da parte autora, dando conta que ela 

trabalhava na agricultura em regime de economia familiar, juntamente com 

sua família, sem auxílio de empregados ou maquinários. Joaquina, Davina e 

Pedrina de Paula, asseveraram que são vizinhas da autora e, que a 

conhecem desde a adolescência, período o qual sempre a viu no exercício 

de atividade rural, com plantação de mandioca, banana, arroz e milho. 

Declararam que o plantio é destinado ao sustento da família. Outrossim, 

afirmaram que a autora reside no sítio localizado na comunidade rural 

Jatobá, juntamente com a genitora. Em sede de contestação, a Autarquia 

demandada apresentou CNIS, onde consta que a parte autora exerceu 

atividade urbana nos anos de 1982; 1996; 1999; 2003; 2006 e de 2010 a 

2014. Pois bem. Conforme as provas colhidas nos autos, a atividade 

urbana se deu em curto período, não excedente, em sua maioria, a um ano 

de atividade continua. Quanto ao registro urbano entre os anos de 2010 a 

2014, verifico que corresponde com a alegação da parte autora de que 

exerceu atividade urbana durante o tratamento médico de seu filho, com o 

objetivo de adquirir medicamentos. Conforme consta nos autos, foram 

juntados históricos, prontuários e relatórios médicos de Cassio Marcos 

Rondon, filhos de Osvaldina Brito Rondon, comprovando que ele esteve 

em tratamento com início no ano de 2010. O exercício de trabalho urbano 

esporádico, em regiões urbanas que se limitam com zonas rurais, ou 

metrópoles, em determinados momentos de sua vida, não tem o condão de 

desnaturar a característica de trabalhador rural de quem, por longo 

período e por quase toda a vida, se dedicou às atividades campesinas. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. AÇÃO AJUIZADA 

COM VISTAS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE À 

RURÍCOLA. AGRAVO IMPROVIDO.- Recurso interposto contra decisão 

monocrática proferida nos termos do art. 557, do CPC.- Conquanto seu 

cônjuge tenha exercido, nos períodos de 01.04.1985 a 21.09.1985, 

01.06.1986 a 16.12.1987 e 01.10.1989 a 29.08.1990, atividade 

eminentemente urbana (fls. 20), a legislação aplicável à espécie é clara 

quanto à desnecessidade de períodos ininterruptos de labor no campo 

(artigo 143, Lei 8.213/91), a significar que esporádicos períodos de 

trabalho na cidade ou eventuais intervalos de desemprego não 

descaracterizam a qualidade de trabalhador rural e, via de consequência, 

não obstam a concessão do benefício pleiteado.- A parte autora logrou 

trazer à lume tanto a prova testemunhal, quanto a documental, 

indispensáveis à demonstração de seu direito.- O caso dos autos não é 

de retratação. O INSS aduz que a parte autora não faz jus à benesse. 

Decisão objurgada mantida.- Eventual alegação de que não é cabível o 

julgamento monocrático no caso presente, resta superada, frente à 

apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado.- Agravo 

legal não provido.(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 40122 SP 

0040122-89.2012.4.03.9999 (TRF-3). Desta feita, a instrução processual 

mostrou-se favorável às pretensões da parte autora, já que a prova 

colhida é idônea e racionalmente apta a comprovar o desempenho de 

atividades campesinas em regime de economia familiar, o que caracteriza 

seu enquadramento como Segurado Especial da Previdência Social, nos 

exatos termos do art. 12, inciso VII e §1° da Lei n° 8212/91, fazendo jus à 

condição de segurado obrigatório e, portanto, sendo devido para si os 

benefícios previdenciários, conforme se depreende da inteligência do art. 

11, inciso VII e § 1° c/c art. 74 e seguintes, ambos da Lei n° 8213/91. 

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo. Fixo a data do 

requerimento administrativo como termo inicial para as diferenças devidas 

à parte autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) 

RECONHECER como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo. b) DETERMINAR ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por 

idade à OSVALDINA JULIA DE BRITO, nos moldes do art. 48, parágrafos 

1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício 

– DIB – em 18.12.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e 

RMA em um salário mínimo atual. c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar o critério de 

correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009; Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do 

segurado: OSVALDINA JULIA DE BRITO; Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade; Renda Mensal Atual: um salário mínimo; 

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(18.12.2017); Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após 

o trânsito em julgado. Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas. FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 496 do CPC. 

TRANSITADA EM JULGADA esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca de Cuiabá/MT, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com 

fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista 

no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 

1.045,00, a ser destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 

523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Comunique-se. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA 

SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE 

COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-74.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Boa tarde. Segue em anexo o Laudo Médico Pericial. Obrigado! Dr. João 

Baçan

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000792-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

VINICIUS DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

BOLANGER JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

WALDERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ALINOR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI KANOPF (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000792-91.2019.8.11.0032. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 220 de 280



AUTOR(A): BOLANGER JOSE DE ALMEIDA, VINICIUS DA SILVA ALMEIDA, 

LUCIANA DA SILVA ALMEIDA, ALINOR RODRIGUES DA SILVA, 

WALDERSON RODRIGUES DA SILVA REU: ELI KANOPF Vistos em 

substituição. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de Força Nova 

com Pedido de Concessão de Medida Liminar c/c Resolução Contratual de 

Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural com Reserva de Domínio 

proposta por Bolanger José de Alemida, Vinicius da Silva Almeida, Luciana 

da Silva Almeida, Alinor Rodrigues da Silva e Walderson Rodrigues da 

Silva em face de Eli Kanopf, todos qualificados nos autos. Narram os 

Requerentes que as partes celebraram contrato de promessa de compra e 

venda com reserva de domínio de imóvel com área de 411ha, no valor de 

R$2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos mil reais), ocasião em que teriam 

ajustado o pagamento da seguinte forma: R$150.000,00 (cento e mil reais) 

pagos antes da assinatura do contrato; R$250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) a serem pagos em 30 (trinta) dias da assinatura do 

contrato; R$210.000,00 (duzentos e dez mil) com vencimento em 30 de 

maio de 2019; R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) pagos por meio de 

quitação, pelo comprador, do contrato de financiamento nº009972 perante 

o Banco SICRED; R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) pagos mediante a 

entrega de 08 (oito) apartamentos até 01/01/2019, no valor de 

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada. Sustentam que como 

parte do pagamento da parcela que venceria em 30 de maio de 2019 o 

Requerido entregou aos Requerentes um veículo Toyota/Corolla, placa 

QCB-3450, no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), assumindo o 

compromisso de quitar o financiamento, no entanto, estes não sabem ao 

certo a situação atual do financiamento. Alegam que houve o 

extrapolamento dos demais prazos, estando o Requerido inadimplente e 

ainda que, até a propositura da demanda, os apartamentos não haviam 

sido entregues, estando as obras longe de ficarem prontas. Informam que 

tentaram amigavelmente diálogo com o Requerido para continuidade ao 

negócio, contudo, sem êxito. Em sede de tutela de urgência, pleiteiam a 

reintegração na posse do imóvel objeto do contrato. No mérito, a rescisão 

do contrato por culpa do Requerido, com a consequente condenação 

deste ao pagamento da penalidade contratual no importe de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato, o perdimento do valores pagos a título de 

compensação pelo uso e fruição do imóvel. A condenação do Requerido a 

R$15.000,00 (quinze mil reais) em danos morais, ante o inadimplemento do 

financiamento que este obrigou-se em adimplir perante o Banco SICRED. 

Com a inicial, juntou documentos. Em decisão Id. 23839157 foi determinado 

o recolhimento das custas inicias. Em manifestação Id. 25550023 os 

Requerentes pleiteiam o parcelamento das custas, diante o permissivo do 

art. 98, §6º, do CPC. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. DO VALOR DA CAUSA E 

DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS Inicialmente, no caso em comento, os 

requerentes pretendem a rescisão de contrato no valor de R$2.800.000,00 

(dois milhões, oitocentos mil reais), mas atribuíram à causa o valor de R$ 

510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). É cristalino no ordenamento 

jurídico que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

que o requerente pretende obter com eventual deferimento do pedido. 

Assim, nos termos do art. 292, inciso II e, §3,º do CPC, de ofício, arbitro o 

valor da causa em R$ R$2.815.000,00 (dois milhões, oitocentos e quinze 

mil reais). Tendo o permissivo legal capitulado no § 6º do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, bem como considerando que a parte demonstrou 

boa-fé sobre a possibilidade de recolher custas e taxas judiciais de forma 

parcelada, DEFIRO o parcelamento postulado com fulcro no dispositivo 

normativo supramencionado. Ressalto que a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (CNGC) limita o número de 

parcelas em até 6 (seis), consoante preconiza o artigo 468, §7º da CNGC. 

Isto posto, autorizo, desde já, a emissão das guias para pagamento das 

custas até o limite de 6 (seis) parcelas, devendo a primeira ser recolhida 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, e as 

demais, no mesmo dia do meses subsequentes. Advirto aos Requerentes 

que o não recolhimento das parcelas ensejará o indeferimento da petição 

e consequente extinção do feito. DO PEDIDO DE LIMINAR Destarte, reputo 

despicienda a designação de audiência de justificação de posse, prevista 

no rito especial (art.562, CPC), eis que tal solenidade visa apenas dar 

maior subsídio de prova para concessão ou não do pedido liminar e, no 

caso dos autos, os documentos que instruem o pedido são aptos para 

apreciação do pedido de tutela de urgência vindicado. Trata-se de ação de 

reintegração de posse promovida pelos requerentes que pretendem ser 

reintegrados na posse do imóvel descrito e caraterizado na inicial, 

supostamente ocupado pelo requerido. Os fatos descritos na exordial 

possessória versam sobre reintegração de posse por força nova, da qual 

a concessão de liminar encontra regulamento próprio no art. 562, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 562. Estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do 

mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada”. Tecendo comentários 

sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil 

Comentado, pág. 749) asseveram que: “ao aludir à petição inicial 

devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a 

concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, 

juntada com a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que 

sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental 

capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos 

do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na 

forma antecipada”. Com isto, evidencia-se que a concessão da tutela 

antecipada no âmbito das ações possessórias impõe a análise de 

manancial probatório apto a descerrar, ainda que em juízo de cognição 

sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, o qual 

colaciono abaixo, ante a sua importância: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração”. In casu, o pleito liminar fundamenta-se no fato de que a 

posse do Requerido seria injusta diante do inadimplemento contratual entre 

as partes. Contudo, registro que os Autores não se desincumbiram do 

requisito da prévia constituição do devedor para subsidiar o 

inadimplemento contratual do Requerido apto a possibilitar o deferimento 

da reintegração na posse do imóvel objeto do contrato de promessa de 

compra e venda celebrado entre os litigantes. Ademais, o mero 

inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse 

injusta do promitente-comprador, de modo que não se revela adequado, 

em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para 

reintegração de posse, sem que antes remanesça expressa manifestação 

judicial acerca da rescisão do contrato, ou mesmo, que seja demonstrada 

inequivocamente a existência de outro elemento de convicção que 

justifique a transmudação do exercício da posse do Requerido. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o 

vendedor de um imóvel não tem direito à tutela reintegratória de posse 

enquanto não for resolvido o contrato de compra e venda, ainda que 

existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de 

observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 

Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO 

AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO 

DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, 

AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC 

quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, 

apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. 

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 

de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e 

venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e 

será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em 

parte, para afastar a antecipação de tutela. (REsp 620.787/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, 

REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009). Nesse sentido 

vem se posicionando os Tribunais Estaduais, transcrevo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - VENDEDOR - BEM 

IMÓVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO CABIMENTO - DEVEDOR - POSSE 

JUSTA - RESCISÃO JUDICIAL - NECESSIDADE. - A tutela de urgência será 

concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). - Como 

regra, é imprescindível a rescisão judicial do contrato de promessa compra 
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e venda de imóvel para que seja possível a reintegração do vendedor na 

posse de tal bem, ainda que exista previsão de cláusula resolutória 

expressa no contrato. Precedentes do STJ. (TJMG. AI n. 

1.0879.18.000468-8/001, Relator (a): Des.(a) Ramon Tácio, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da sumula em 01/03/2019). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - No bojo da 

promessa de compra e venda, a extinção do pacto não se opera 

automaticamente (de pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente 

comprador, havendo necessidade de declaração judicial prévia nesse 

sentido. - Na fase de cognição sumária, não é viável a declaração liminar 

da rescisão contratual, haja vista o caráter definitivo e irreversível da 

medida, de modo que a reintegração da posse do imóvel, consequente do 

ato declaratório, fica obstada. (TJMG. AI n. 1.0407.16.007164-0/001, 

Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/12/2018, publicação da sumula em 13/12/2018) Assim, o 

posicionamento da jurisprudência é no sentido que a reintegração na 

posse do imóvel somente poderia ser determinada como consequência da 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda, algo que pode ser, 

ou não, determinado em sentença, depois da produção de provas. 

Verifico, pois, que, neste momento processual, inexiste plausibilidade 

imediata de retomar a posse do imóvel aos Requerentes, devendo a 

controvérsia ser submetida à dilação probatória. Ante o exposto, forte em 

tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pleiteada 

pelos Requerentes. Por fim, consigno que nada impede que a questão seja 

reanalisada, caso sobrevenham fatos novos no curso da ação. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, responder a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para deliberação. Transcorrido o prazo 

para resposta, certifique-se. Retifique-se o valor da causa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-53.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000165-53.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: ATAIDE RIBEIRO TAQUES 

Vistos em substituição. Considerando o teor do caput e §2º artigo 13 da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as ações distribuídas por 

dependência em processos anteriores a implantação do PJe deverão 

tramitar na forma física, DETERMINO a intimação da parte autora para 

providenciar a correta distribuição dos autos na forma física. Arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000246-02.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIDES BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

GERSON BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR FAGUNDES (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000246-02.2020.8.11.0032. 

AUTOR: LEOCIDES BENEDITO DA SILVA, GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO, 

GERSON BENEDITO DA SILVA REU: OLAIR FAGUNDES Vistos em 

substituição. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, razão pela qual recebo a 

petição inicial. CITE-SE o réu por via postal, na qualidade de proprietário 

fronteiriço para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a presente 

ação. Publique-se edital para conhecimento de terceiros interessados, nos 

termos do art. 576, parágrafo único, com prazo de 30 (trinta) dias. DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita, à míngua de outros elementos e 

demonstrada sua incapacidade financeira, ainda que transitória. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 

2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-59.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARIA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000281-59.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A. REU: JANE MARIA DE SOUZA 

Vistos em substituição. Considerando que a decisão que reconheceu a 

competência deste juízo para julgamento da demanda (fl.78 Id. 29313621 

dos autos n. 1000279-89.2020.811.0032 e fl.79 do Id. 29322915) 

fundamentou-se na conexão com os autos nº 770-94.2012.811.0032, 

código 50846, em trâmite nesse juízo, e ainda o teor do artigo 13 da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as ações conexas em 

processos anteriores a implantação do PJe deverão tramitar na forma 

física, DETERMINO a materialização destes autos para seu regular trâmite 

na forma física. Após, determino o apensamento aos autos Código 50846. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-55.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDINEI ALVES DE MATOS (REU)

LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000333-55.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): ROSALINO FERREIRA DE ALMEIDA REU: CREDINEI ALVES DE 

MATOS, LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos em 

substituição. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2 – 

Designe-se audiência de mediação/conciliação, conforme a pauta do 

Conciliador. Designada data, cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência de conciliação/mediação, 

salientando, desde logo, que o prazo para a defesa dos requeridos 

somente se iniciarão se, realizada a audiência preliminar, restar frustrada 

a composição nela buscada. 3 – DEFIRO o benefício da justiça gratuita, à 

míngua de outros elementos e demonstrada sua incapacidade financeira, 

ainda que transitória. Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000472-07.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 222 de 280



MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000472-07.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: DIANA SILVA DE MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Materiais e Danos Morais proposta por DIANA SILVA DE MORAES 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A autora endereçou a petição inicial ao Juizado Especial Cível, 

contudo, a distribuiu perante a Justiça Comum. Em homenagem ao princípio 

da cooperação processual, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, manifestando expressamente se pretende 

mover a ação perante a Justiça Comum ou se houve equívoco na 

distribuição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de 

março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-37.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000470-37.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MANOEL RAMOS DA 

SILVA Vistos em substituição. INTIME-SE a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas iniciais, ou comprovar o 

pagamento caso já o tenha feito, sob pena de cancelamento da 

distribuição. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 

25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000430-55.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

erlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000430-55.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARTA PEREIRA DE 

ALMEIDA Vistos em substituição. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil em face Marta Pereira de 

Almeida, ambos qualificados nos autos. Recebo a execução. Em razão 

disso, CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-87.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARRAZONI SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000305-87.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RENATO CARRAZONI 

SANTANA Vistos em substituição. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil em face Renato Carrazoni 

Santana, ambos qualificados nos autos. Recebo a execução. Em razão 

disso, CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000256-46.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000256-46.2020.8.11.0032. 

AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE REU: EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ 

Vistos em substituição. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar as custas iniciais, ou comprovar o pagamento caso já 

o tenha feito, sob pena de cancelamento da distribuição. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000480-81.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ESTEVAO PETEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000480-81.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MANOEL ESTEVAO PETEA Vistos em substituição. INTIME-SE a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas iniciais, 

ou comprovar o pagamento caso já o tenha feito, sob pena de 
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cancelamento da distribuição. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Rosário Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000407-12.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE A. DA C. MATA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000407-12.2020.8.11.0032. 

AUTOR: DMM LOPES & FILHOS LTDA. REU: SILVANE A. DA C. MATA & 

CIA LTDA - ME Vistos em substituição. Trata-se de Ação Monitória 

proposta por DMM LOPES E FILHOS LTDA em face de Silvana A. da C. 

MATA E CIA LTDA –ME, que objetiva, em outros pedidos, a concessão de 

gratuidade da justiça. Pois bem. Registro que à pessoa jurídica é possível 

a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente 

quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não 

havendo falar em presunção de miserabilidade, consoante jurisprudência 

sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no 

AREsp 360.576/MG; AgRg no AREsp 357.895/MG; AgRg no AREsp 

297.360/RJ. Outrossim, a jurisprudência do STJ também consigna que, em 

regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da 

assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência 

desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando 

comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar 

em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da 

assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação 

extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi 

consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação 

extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito 

em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de 

concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a 

modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como 

ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 576348 / RJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0226681-5 - 

Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - DJe 23/04/2015) No caso dos autos, a 

requerida não se desincumbiu de provar sua hipossuficiência financeira, 

principalmente a despeito de os documentos juntados não serem 

contemporâneos à propositura da demanda, já que datados entre os anos 

de 2017 e 2018, não sendo suficientes para demonstrar cabalmente a 

atual situação financeira da Requerente. Isto posto, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulados pela parte DMM LOPES E FILHOS 

LTDA. Intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rosário Oeste, 25 de março de 

2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000324-93.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

in ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000324-93.2020.8.11.0032. 

EMBARGANTE: JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos em substituição. Considerando o teor do caput e 

§2º artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as 

ações distribuídas por dependência em processos anteriores a 

implantação do PJe deverão tramitar na forma física, DETERMINO a 

intimação da parte autora para providenciar a correta distribuição dos 

autos na forma física. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001115-96.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1001115-96.2019.8.11.0032. 

EMBARGANTE: FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS - ME EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO Vistos em substituição. Considerando o teor do caput 

e §2º artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as 

ações distribuídas por dependência em processos anteriores a 

implantação do PJe deverão tramitar na forma física, DETERMINO a 

intimação da parte autora para providenciar a correta distribuição dos 

autos na forma física. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001116-81.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMUS CONSTRUTORA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JANGADA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1001116-81.2019.8.11.0032. 

EMBARGANTE: MAXIMUS CONSTRUTORA LTDA - ME EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE JANGADA Vistos em substituição. Considerando o teor do 

caput e §2º artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que 

as ações distribuídas por dependência em processos anteriores a 

implantação do PJe deverão tramitar na forma física, DETERMINO a 

intimação da parte autora para providenciar a correta distribuição dos 

autos na forma física. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-36.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINDO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000634-36.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARCINDO LEMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA proposta por 

MARCINDO LEMES DA SILVA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em que 

foi INDEFERIDA a antecipação de tutela e, DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita, nomeando na mesma oportunidade médico perito. 

Autarquia demandada devidamente citada não apresentou contestação, 

juntando apenas extratos CNIS da parte autora. Perícia médica juntada (ID. 

24047418). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte autora 

requereu a nomeação de novo perito especialista nas patologias do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 do Código de Processo 

Civil que se o réu não contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o 

magistrado, considerando as provas coligidas aos autos e a passividade 

da parte que se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados 

pela parte na petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se 

manter silente denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da 

demanda, conforme disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a 

revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda. Cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe 

que: Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...) O art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de prestação 

continuada é a garantia de 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender dos 

dispositivos supra, que são dois os requisitos cumulativos necessários à 

concessão do benefício assistencial social, quais sejam: I) ser a pessoa 

idosa ou pessoa com deficiência; e II) não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. No presente caso, 

verifico que não há o preenchimento do primeiro requisito (pessoa com 

deficiência). Conforme perícia médica juntada à ID. 24047418, não foi 

constatada qualquer incapacidade/deficiência física que o impeça de 

exercer atividade laboral. Embora tenha constado que a parte autora 

possui transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia 

(M51.1), associado a lesão no ombro (M75), não há comprovação de 

qualquer deficiência física. Neste contexto, a perícia médica realizada por 

perito nomeado pelo Juízo concluiu que “não foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa” e, que “não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Além disso, consta no laudo que o requerente, 

apresenta “bom estado geral (...) lúcido e orientado em tempo e espaço, 

memória, pragmatisco e humor preservado, pensamento estruturado, 

marca eubásica, apresenta calosidade palmar bilateral. Apresenta força, 

tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, 

sem sinais de radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com 

sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura 

paravertebral. Ombos com arco de movimento preservado, sem sinais 

flogísticos(...) Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que o incapacite para a atividade laboral habitual, estando 

suas patologias estabilizadas clinicamente.”(sic). Nesse ponto, vale 

registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui qualificação 

técnica e profissional necessária para realização de mencionado exame. 

Além disso, verifico que suas respostas são claras e objetivas, não 

restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está equidistante do 

interesse privado das partes e goza de presunção de veracidade e 

legitimidade, presunção esta que é afastada somente mediante 

apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se apresenta no 

caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de nomeação de 

perito especialista nas patologias do requerente, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de nova perícia formulado pela parte autora. Dessa forma, diante 

do laudo acima transcrito, verifico que a parte autora não se enquadra no 

rol dos beneficiários contemplados com prestação continuada, pois a Lei n 

8.742/91 considera pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. Assim, concluo que por não ter preenchido o requisito 

da pessoa com deficiência, a parte autora não faz jus ao benefício 

postulado. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por MARCINDO LEMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificado, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da 

justiça concedida. Transitada em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o necessário. 

DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000090-14.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (OPOSTO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000090-14.2020.8.11.0032. 

OPOENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA OPOSTO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO Vistos em substituição. Cuida-se de Embargos à 

Execução Fiscal oposto por FÁBIO JÚNIOR DA SILVA onde figura como 

Embargado o ESTADO DE MATO GROSSO, ambos já devidamente 

qualificados nos autos. Formalizado os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. - DA AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO Dispõe o art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/1980, que 

“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução”. Deste modo, antes do oferecimento da defesa por meio de 

embargos, deve o executado garantir a execução através de uma das 

modalidades legalmente previstas no art. 9º, do mesmo Diploma alhures 

citado. Na espécie, tendo a parte embargante se omitido quanto à prévia 

garantia do juízo, há de se impor a rejeição liminar dos embargos opostos. 

Consigo que a decisão citada pelo Embargante em sua inicial (Resp 

1.487.772) não se aplica ao caso dos autos, visto que, o próprio julgado 

dispõe acerca da necessidade de comprovação inequívoca de que o 

devedor não possua patrimônio. Não se confundindo essa “comprovação 

inequívoca” com o instituto da justiça gratuita, onde se presume verdadeira 

(juris tantum) a condição de hipossuficiência com a mera alegação na 

petição inicial. Afinal, a Execução Fiscal tem regramento próprio e não há 

qualquer permissivo que afaste a aplicação do art. 16, § 1º da Lei n.º 

6.830/1980, com base no critério da obtenção do benefício da Justiça 

gratuita. O julgado do Superior Tribunal de Justiça, utilizado como 
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paradigma pelo Embargado, mitiga a exigibilidade da garantia integral do 

juízo como condição sine qua non da admissibilidade dos Embargos à 

Execução Fiscal, contudo, essa mitigação, é exceção e não regra, ou 

seja, nos termos da decisão da Corte Superior, a ausência de garantia 

integral da dívida pressupõe prova cabal no sentido de que a parte 

embargante não possui bens ou rendas suficientes a tanto. Prova essa 

que não foi produzida, sequer minimamente, nos autos. A alegada 

insuficiência não passou de mero argumento expendido pelo executado, 

uma vez que não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de 

amparar a alegação. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e 

de direito, REJEITO LIMINARMENTE os Embargos à Execução opostos, o 

que faço com fundamento no art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/1980. Por 

consequência, Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Deixo de condenar a 

parte embargante em honorários uma vez que não houve instauração do 

contraditório. Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para 

promover o prosseguimento do processo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-09.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ONESIMO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para, querendo, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000198-48.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNYFER ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorrido o prazo de suspensão do processo, intimo a parte 

Requerente para manifestar o que entender de direito, no PRAZO DE 10 

(DEZ) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-09.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Rosário Oeste 

/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Alvará 

Eletrônico n° 599198-6 / 2020 Quarta-feira, 25 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1000263-09.2018.811.0032 

Requerente: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS Advogado: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA Requerido: BANCO BRADESCO -SA Advogado: 

MAURO PAULO GALERA MARI Beneficiário: ELIANE APARECIDA DOS 

SANTOS Conta Judicial 4200108790088 Valor: R$ 6.153,73 (seis mil e 

cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) Autorizado: 

ELIANE APARECIDA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 036.986.271-67 Data de 

Emissão: 25/03/2020 Titular Conta ELIANE APARECIDA DOS SANTOS 

CPF/CNPJ Titular Conta 036.986.271-67 Banco Agência Conta Tipo Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 0667 220523 Conta Corrente Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

ADRIANA FRANCISCA NETO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-54.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO SAVIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

informar o endereço correto do Executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

informar o atual endereço da Executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-56.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR ANTONIACOMI- (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA QUERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Rosário Oeste 

/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Alvará 

Eletrônico n° 599335-0 / 2020 Quarta-feira, 25 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2012 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 8010069-56.2012.811.0032 

Requerente: MARIO CEZAR ANTONIACOMI - ME Advogado: CARLOS 

ANTONIO MENDES DA SILVA Requerido: EMPRESA QUERO Advogado: 

FABIO RIVELLI Beneficiário: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA Conta 

Judicial 2200102823752 Valor: R$ 27.555,72 (vinte e sete mil e quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) Autorizado: CARLOS 

ANTONIO MENDES DA SILVA CPF/CNPJ: 953.387.481-34 Data de Emissão: 

25/03/2020 Titular Conta CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA CPF/CNPJ 

Titular Conta 953.387.481-34 Banco Agência Conta Tipo Conta 237 - 

Banco Bradesco S.A. 0479 110353 Conta Corrente Forma Liberação 

T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

ADRIANA FRANCISCA NETO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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IDALENCIO MIGUEL DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

IZAMILTON DOMINGOS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA-RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000967-22.2019.8.11.0053. AUTOR(A): IZAMILTON DOMINGOS 

SIQUEIRA, IDALENCIO MIGUEL DE SIQUEIRA RÉU: BEIRA-RIO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. 1. Não obstante 

as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta não faz jus a 

benesse da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da sua 

insuficiência financeira. Isto porque, pouco importa a afirmação da parte 

na inicial de que não está em condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os benefícios 

da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros. Ademais, o Colendo STJ 

possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é 

relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Assim, indefiro a justiça gratuita requerida pela parte autora. 2. 

Observa-se que o autor ingressou com a presente demanda em face da 

Pessoa jurídica Beira Rio Empreendimentos Imobiliários LTDA. Contudo, 

narra que sua posse foi esbulhada por “pessoas denominadas sem terra”. 

Logo, se afere a ilegitimidade da referida pessoa jurídica no feito. Até 

mesmo porque, como cediço, o legitimado a figurar no polo passivo de 

ações possessórias é quem ofende ou ameaça ofender a posse. Tendo 

em vista que não há tal ato pela parte pessoa jurídica indicada, resta 

evidente sua ilegitimidade. Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, 

INTIME-SE a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e 

taxas processuais, bem como adequar o polo passivo da ação, sob pena 

de extinção do feito. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000905-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE CHRISTI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000905-79.2019.8.11.0053. AUTOR(A): CLAUDILENE CHRISTI PEREIRA 

DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a petição de id. 20696568 como 

emenda da inicial. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Com fulcro no 

art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de 

conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.° 01 dos Juízes dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: 

“Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for 

do interesse da parte Requerida. CITEM-SE as Requeridas, para querendo, 

responderem a presente ação em 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Faça consignar no mandado que em caso de ausência 

de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público 

Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000968-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000968-07.2019.8.11.0053. AUTOR(A): SILVANO JOSE DA SILVA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8994 Nr: 1010-30.2006.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ROQUE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO PEREIRA DE ARRUDA, LUZIA 

ESMERALDA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique da Silva 

Cambará - OAB:3.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro por sentença para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução do mérito, 

o que faço nos termos do art. 485, VI, do CPC. CONDENO, por fim, a parte 

autora ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação em 

honorários, haja vista a ausência de contestação.Transitado em julgado, 

ao arquivo, com baixa na distribuição.Publique-se, registre-se, 

intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11174 Nr: 207-76.2008.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DAMASCENO MARTINS, BENEDITA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, EDSON DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilma Avelino dos Santos 

Rossoni - OAB:6.209/MT, Eliane Avelino dos Santos - OAB:4.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronir Augusto Lino - 

OAB:9137/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 660-90.2016.811.0053
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR GAMARRA CANHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Augusto Granzotto de 

Pinho - OAB:12.100/MS, Jean Carlos da Silva Cunha - 

OAB:16.914/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Requerente, por meio de seu patrono, para que forneça o 

endereço atualizado dos Requeridos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 974-36.2016.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RNFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDA, VRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL PRAZO 10 DIAS

Dados do Processo: Processo: 974-36.2016.811.0053 Código: 76763 Vlr 

Causa: R$ 788,00 Tipo: Cível

Espécie:

Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Polo Ativo: M. P. DO E. DE M. G. e R. N. F. DOS S. Polo 

Passivo: P. R. DE A. e V. R. P. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. P. DO 

E. DE M. G. (Requerente), CNPJ: 14921092000157, Endereço: Rua 

Benjamin Constant, 99, Bairro: Centro, Cidade: Santo Antonio do 

Leverger-MT, CEP: 78180000, Complemento: Promotoria de Justiça de 

Santo Antônio de Leverger, P. R. DE A. (Interditado), Cpf: 01031876189, 

Rg: 1.648.635-8, Filiação: Rosineide Ferreira dos Santos e Valternil Ribeiro 

Pinto, data de nascimento: 21/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone 9919-8031, Endereço: Pontal do Glória, Bairro: 

Sítio Bela Marina, Cidade: Santo Antonio do Leverger-MT, V. R. P. (Curador 

(requerido)), Cpf: 97626856104, Rg: 0.402.131-2, Filiação: Odalia de 

Almeida Pinto e Mamede Ribeiro Pinto, data de nascimento: 24/12/1963, 

brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), lavrador, Telefone 

99985-9782, Endereço: Chácara Nossa Senhora de Fátima, Bairro: Pontal 

do Glória, Cidade: Santo Antonio do Leverger-MT, Complemento: ou rua 

Travessa L-3, n.o 225, quadra 12 - jardim Liberdade - Cuiabá e R. N. F. 

DOS S. (Curador (requerente)), Cpf: 00793372100, Rg: 1.560186-2, 

Filiação: Teresa Ferreira de Souza e Lourenço Joaquim dos Santos, data 

de nascimento: 08/11/1968, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, 

convivente, do lar, Telefone 99919-8031, Endereço: Sítio Bela Marina Nº 

32, Bairro: Pontal do Glória, Cidade: Santo Antonio do Leverger-MT. 

Finalidade: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA Resumo da Inicial: Trata-se de 

pedido de substituição de curatela aforada pelo Ministério Público Estadual, 

representando os interesses de Rose Neide Ferreira dos Santos em face 

de Valternil Ribeiro Pinto, em relação a paciente Patricia Ribeiro de Almeida. 

Alega, resumidamente, que o requerido Valternil Ribeiro Pinto obteve a 

curatela de Patricia Ribeiro de Almeida, em processo judicial que tramitou 

neste Juízo. Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de pedido de 

substituição de curatela aforada pelo Ministério Público Estadual, 

representando os interesses de Rose Neide Ferreira dos Santos em face 

de Valternil Ribeiro Pinto, em relação a paciente Patricia Ribeiro de Almeida. 

Alega, resumidamente, que o requerido Valternil Ribeiro Pinto obteve a 

curatela de Patricia Ribeiro de Almeida, em processo judicial que tramitou 

neste Juízo. Contudo, atualmente, o curador/requerido está sendo 

denunciado por estupro da curatelada, ocasião em que a genitora da 

interditada/Requerente, Sra. Rose Neide Ferreira dos Santos, vem 

exercendo o múnus de cuidadora. Com lastro nestas premissas, o parquet 

postula, pela nomeação da Requerente como curadora provisória da 

Interditada Patricia Ribeiro de Almeida, e no mérito, pela ratificação da 

pedida prévia, substituindo definitivamente a curadoria da paciente. 

Devidamente citado (ref. 28), o Requerido compareceu na secretaria da 

vara, ocasião em que informou não ter interesse em contestar a presente 

ação (ref. 29). Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela 

procedência da ação, com a aplicação dos efeitos da revelia (ref. 38). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de pedido de substituição de Curatela, na qual a 

Requerente pretende sua nomeação como curadora da interditada, sua 

filha, em substituição a do genitor, acusado de abuso sexual. Inicialmente 

deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, razão pela qual, em observância aos princípios 

da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a 

julgar antecipadamente a lide. Tendo em vista que o requerido foi 

devidamente citado para apresentar contestação, deixando, contudo, de 

apresentar defesa, decreto sua revelia, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Contudo, deixo de aplicar o efeito material da 

presunção da veracidade dos fatos descritos na inicial, por versar a 

presente demandada de direito indisponível, nos termos do artigo 344, II, 

do Código de Processo Civil. Em que pese à revelia, no caso dos autos, 

não induzir a presunção da veracidade dos fatos, entendo que as provas 

carreadas aos autos corroboram as alegações iniciais da requerente, as 

quais foram prestigiadas pela ausência de contrariedade.

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER Vara Única

10/12/2018 17:32:42 14225

Endereço do Fórum: Rodovia Palmiro Paes de Barro -. Qd 08 St 01 Lt 04, 

Bairro: Novo Santo Antônio, Cidade: Santo Antonio do Leverger-MT, CEP: 

78.180-000, Telefone(s): (65) 3341-1426, (65) 3341-1123 Formulário: 

1548 Matr.: 32568

Assim, decreto a revelia, com todos os seus efeitos à exceção da 

presunção de veracidade da matéria fática. Assim, verifico que a 

requerente é genitora da interditada, estando esta, aos cuidados desta de 

fato, devendo, assim, ser substituída a curatela. Ante o exposto e, 

considerando tudo mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer do Ministerial DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

CURATELA, nomeando a Senhora Rose Neide Ferreira dos Santos, como 

curadora de Patricia Ribeiro de Almeida. Por consequência, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o 

processo com resolução do mérito. Ressalto, ainda, que a substituição 

do(a) curador(a) nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificado não se encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) 

interditado(a). Essa sentença deverá ser publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do CPC, art. 755, 

§3º. Em obediência ao disposto no art. 755 do Código de Processo Civil e 

no artigo 9, III, do Código Civil/2002, proceda-se a alteração no Registro 

Civil, expedindo-se o competente Alvará de Curatela. Oficie-se também ao 

INSS informando a modificação da curadora da interditada. Sem custas. 

Após as formalidades legais, arquive-se com baixa no relatório e na 

distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Ciência 

ao MP. Às providencias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

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

Eu, ALBERTO DIAS DE ARAÚJO CAVALCANTE , digitei. Santo Antonio do 

Leverger, 10 de dezembro de 2018

Alberto Dias de Araújo Cavalcante Aut. Portaria nº 02/2017-VU

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-29.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER MANDADO DE 

INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 19 de maio de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

Processo: 8010506-29.2015.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIZELIA LEITE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-29.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do 

executado. Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, 

lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a 

execução nos seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-12.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA BOM DESPACHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 25 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-64.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA BOM DESPACHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 25 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-38.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte AUTORA para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de 

março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte ré para em querendo, no prazo de 10 dias, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte ré para em querendo, no prazo de 10 dias, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CRISTINA DE JESUS FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte ré para em querendo, no prazo de 10 dias, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-94.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)
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PROCESSO n. 1000462-94.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOEL CORREA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 25 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-26.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N.º: 1000045-26.2018.8.11.0017 PARTE AUTORA: DANIELA OLIVEIRA 

CARDOSO PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, e por sua vez a Requerente impugnou, ambas dentro do 

prazo legal. Não havendo preliminares, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese alega que a Requerida 

inseriu indevidamente seu nos registros negativadores dos órgãos de 

proteção ao crédito, cobrando dívida inexistente no valor de R$ 

40.473,20(quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte 

centavos) cobrança essa que afirma ser ilegítima, abusiva e leviana, já 

que a parte Requerente não possui nenhuma dívida com a parte 

Reclamada. Ante a narrativa de sua inicial, requereu declaração de 

inexistência de débito, e indenização pelos danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Na defesa, o Reclamado asseverou incidência da Súmula 

385 do STJ, legitimidade da cobrança, validade do negócio jurídico, do 

exercício regular do direito, culpa exclusiva da consumidora, não 

ocorrência de dano moral, litigância de má fé, apresentou documentos que 

retrata a existência da relação jurídica havida entre as partes, inexistência 

de ato ilícito, não faz pedido contraposto e ao final pela improcedência da 

ação. Através do ID n.° 15810669, a Reclamante apresentou petição com 

pedido de Desistência no prosseguimento da ação, tendo sido o 

Reclamado intimado e manifestado pelo seu prosseguimento e ainda 

condenação da autora em litigância de má-fé. Vieram os autos conclusos. 

Destaco que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II 

do NCPC), compete o autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse 

modo, em análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo (Ficha Proposta de 

Empréstimo), com os dados da requerente, e que muito provavelmente os 

fatos ocorreram na forma descrita pela Defesa, ante os documentos 

juntados ao processo, uma vez que, as assinaturas no contrato, guarda 

grafia bem semelhante à assinada e as assinaturas apostas no contrato 

anexado pelo Reclamado são idênticas a que inserta no termo de 

audiência de tentativa de conciliação. No mais, observa-se então que a 

Requerente possui relação contratual com o Requerido, e não ficou 

evidenciado quanto aos reais descontos dos valores reclamados. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que houve a contratação do 

empréstimo, ante a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de 

Giro nº 006400353 anexado. Portanto, não há o que se falar em dano 

moral em favor da Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia à parte Requerente comprovar que NÃO 

efetuou contrato com o Requerido. Ademais, não vislumbramos nos 

presentes autos, notícia e ou B.O. informando acerca da perda dos 

documentos pessoais da autora, que configurariam fraude em seus 

dados. Assim, temos que a parte Reclamada está com razão, como se vê 

dos documentos anexados no id. 15706992, comprovando a contratação. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. 

Sendo efetuado o contrato de empréstimo, os descontos efetuados, 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais; Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Assim sendo, Julgo 

Improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

do procurador do reclamado. Após o trânsito em julgado, a reclamante 

deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta 

seus efeitos legais. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA LEIGA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – assinado 

eletronicamente Visto etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-26.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N.º: 1000045-26.2018.8.11.0017 PARTE AUTORA: DANIELA OLIVEIRA 

CARDOSO PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS Visto etc. Deixo de 
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apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, e por sua vez a Requerente impugnou, ambas dentro do 

prazo legal. Não havendo preliminares, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese alega que a Requerida 

inseriu indevidamente seu nos registros negativadores dos órgãos de 

proteção ao crédito, cobrando dívida inexistente no valor de R$ 

40.473,20(quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte 

centavos) cobrança essa que afirma ser ilegítima, abusiva e leviana, já 

que a parte Requerente não possui nenhuma dívida com a parte 

Reclamada. Ante a narrativa de sua inicial, requereu declaração de 

inexistência de débito, e indenização pelos danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Na defesa, o Reclamado asseverou incidência da Súmula 

385 do STJ, legitimidade da cobrança, validade do negócio jurídico, do 

exercício regular do direito, culpa exclusiva da consumidora, não 

ocorrência de dano moral, litigância de má fé, apresentou documentos que 

retrata a existência da relação jurídica havida entre as partes, inexistência 

de ato ilícito, não faz pedido contraposto e ao final pela improcedência da 

ação. Através do ID n.° 15810669, a Reclamante apresentou petição com 

pedido de Desistência no prosseguimento da ação, tendo sido o 

Reclamado intimado e manifestado pelo seu prosseguimento e ainda 

condenação da autora em litigância de má-fé. Vieram os autos conclusos. 

Destaco que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II 

do NCPC), compete o autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse 

modo, em análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo (Ficha Proposta de 

Empréstimo), com os dados da requerente, e que muito provavelmente os 

fatos ocorreram na forma descrita pela Defesa, ante os documentos 

juntados ao processo, uma vez que, as assinaturas no contrato, guarda 

grafia bem semelhante à assinada e as assinaturas apostas no contrato 

anexado pelo Reclamado são idênticas a que inserta no termo de 

audiência de tentativa de conciliação. No mais, observa-se então que a 

Requerente possui relação contratual com o Requerido, e não ficou 

evidenciado quanto aos reais descontos dos valores reclamados. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que houve a contratação do 

empréstimo, ante a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de 

Giro nº 006400353 anexado. Portanto, não há o que se falar em dano 

moral em favor da Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia à parte Requerente comprovar que NÃO 

efetuou contrato com o Requerido. Ademais, não vislumbramos nos 

presentes autos, notícia e ou B.O. informando acerca da perda dos 

documentos pessoais da autora, que configurariam fraude em seus 

dados. Assim, temos que a parte Reclamada está com razão, como se vê 

dos documentos anexados no id. 15706992, comprovando a contratação. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. 

Sendo efetuado o contrato de empréstimo, os descontos efetuados, 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais; Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Assim sendo, Julgo 

Improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

do procurador do reclamado. Após o trânsito em julgado, a reclamante 

deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta 

seus efeitos legais. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA LEIGA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – assinado 

eletronicamente Visto etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-26.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N.º: 1000045-26.2018.8.11.0017 PARTE AUTORA: DANIELA OLIVEIRA 

CARDOSO PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, e por sua vez a Requerente impugnou, ambas dentro do 

prazo legal. Não havendo preliminares, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese alega que a Requerida 

inseriu indevidamente seu nos registros negativadores dos órgãos de 

proteção ao crédito, cobrando dívida inexistente no valor de R$ 

40.473,20(quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte 

centavos) cobrança essa que afirma ser ilegítima, abusiva e leviana, já 

que a parte Requerente não possui nenhuma dívida com a parte 

Reclamada. Ante a narrativa de sua inicial, requereu declaração de 

inexistência de débito, e indenização pelos danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Na defesa, o Reclamado asseverou incidência da Súmula 

385 do STJ, legitimidade da cobrança, validade do negócio jurídico, do 

exercício regular do direito, culpa exclusiva da consumidora, não 

ocorrência de dano moral, litigância de má fé, apresentou documentos que 

retrata a existência da relação jurídica havida entre as partes, inexistência 

de ato ilícito, não faz pedido contraposto e ao final pela improcedência da 

ação. Através do ID n.° 15810669, a Reclamante apresentou petição com 

pedido de Desistência no prosseguimento da ação, tendo sido o 

Reclamado intimado e manifestado pelo seu prosseguimento e ainda 

condenação da autora em litigância de má-fé. Vieram os autos conclusos. 

Destaco que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II 

do NCPC), compete o autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse 

modo, em análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo (Ficha Proposta de 
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Empréstimo), com os dados da requerente, e que muito provavelmente os 

fatos ocorreram na forma descrita pela Defesa, ante os documentos 

juntados ao processo, uma vez que, as assinaturas no contrato, guarda 

grafia bem semelhante à assinada e as assinaturas apostas no contrato 

anexado pelo Reclamado são idênticas a que inserta no termo de 

audiência de tentativa de conciliação. No mais, observa-se então que a 

Requerente possui relação contratual com o Requerido, e não ficou 

evidenciado quanto aos reais descontos dos valores reclamados. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que houve a contratação do 

empréstimo, ante a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de 

Giro nº 006400353 anexado. Portanto, não há o que se falar em dano 

moral em favor da Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia à parte Requerente comprovar que NÃO 

efetuou contrato com o Requerido. Ademais, não vislumbramos nos 

presentes autos, notícia e ou B.O. informando acerca da perda dos 

documentos pessoais da autora, que configurariam fraude em seus 

dados. Assim, temos que a parte Reclamada está com razão, como se vê 

dos documentos anexados no id. 15706992, comprovando a contratação. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. 

Sendo efetuado o contrato de empréstimo, os descontos efetuados, 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais; Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Assim sendo, Julgo 

Improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

do procurador do reclamado. Após o trânsito em julgado, a reclamante 

deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta 

seus efeitos legais. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA LEIGA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – assinado 

eletronicamente Visto etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-26.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N.º: 1000045-26.2018.8.11.0017 PARTE AUTORA: DANIELA OLIVEIRA 

CARDOSO PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, e por sua vez a Requerente impugnou, ambas dentro do 

prazo legal. Não havendo preliminares, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese alega que a Requerida 

inseriu indevidamente seu nos registros negativadores dos órgãos de 

proteção ao crédito, cobrando dívida inexistente no valor de R$ 

40.473,20(quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte 

centavos) cobrança essa que afirma ser ilegítima, abusiva e leviana, já 

que a parte Requerente não possui nenhuma dívida com a parte 

Reclamada. Ante a narrativa de sua inicial, requereu declaração de 

inexistência de débito, e indenização pelos danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Na defesa, o Reclamado asseverou incidência da Súmula 

385 do STJ, legitimidade da cobrança, validade do negócio jurídico, do 

exercício regular do direito, culpa exclusiva da consumidora, não 

ocorrência de dano moral, litigância de má fé, apresentou documentos que 

retrata a existência da relação jurídica havida entre as partes, inexistência 

de ato ilícito, não faz pedido contraposto e ao final pela improcedência da 

ação. Através do ID n.° 15810669, a Reclamante apresentou petição com 

pedido de Desistência no prosseguimento da ação, tendo sido o 

Reclamado intimado e manifestado pelo seu prosseguimento e ainda 

condenação da autora em litigância de má-fé. Vieram os autos conclusos. 

Destaco que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II 

do NCPC), compete o autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse 

modo, em análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo (Ficha Proposta de 

Empréstimo), com os dados da requerente, e que muito provavelmente os 

fatos ocorreram na forma descrita pela Defesa, ante os documentos 

juntados ao processo, uma vez que, as assinaturas no contrato, guarda 

grafia bem semelhante à assinada e as assinaturas apostas no contrato 

anexado pelo Reclamado são idênticas a que inserta no termo de 

audiência de tentativa de conciliação. No mais, observa-se então que a 

Requerente possui relação contratual com o Requerido, e não ficou 

evidenciado quanto aos reais descontos dos valores reclamados. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que houve a contratação do 

empréstimo, ante a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de 

Giro nº 006400353 anexado. Portanto, não há o que se falar em dano 

moral em favor da Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia à parte Requerente comprovar que NÃO 

efetuou contrato com o Requerido. Ademais, não vislumbramos nos 

presentes autos, notícia e ou B.O. informando acerca da perda dos 

documentos pessoais da autora, que configurariam fraude em seus 

dados. Assim, temos que a parte Reclamada está com razão, como se vê 

dos documentos anexados no id. 15706992, comprovando a contratação. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. 

Sendo efetuado o contrato de empréstimo, os descontos efetuados, 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais; Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Assim sendo, Julgo 
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Improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

do procurador do reclamado. Após o trânsito em julgado, a reclamante 

deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta 

seus efeitos legais. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA LEIGA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – assinado 

eletronicamente Visto etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-33.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 24/07/2019 às 15h30m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-86.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO TORRES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 24/07/2019 às 13hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-39.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO WANDERLEY BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 26/07/2019 às 13h45m(MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-62.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO K AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR OAB - SP14983 (ADVOGADO(A))

ANDRESA BATISTA SANTOS OAB - SP306579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - 017.254.761-00 (PROCURADOR)

 

PROCESSO n. 1000784-62.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:RANCHO K 

AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDRESA BATISTA SANTOS, GUSTAVO LAURO KORTE 

JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

CEJUSC SFA Data: 28/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Gov. José 

Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 25 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-62.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO K AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR OAB - SP14983 (ADVOGADO(A))

ANDRESA BATISTA SANTOS OAB - SP306579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - 017.254.761-00 (PROCURADOR)

 

PROCESSO n. 1000784-62.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:RANCHO K 

AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDRESA BATISTA SANTOS, GUSTAVO LAURO KORTE 

JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

CEJUSC SFA Data: 28/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Gov. José 

Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 25 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000597-54.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLIANE FERREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000597-54.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ERONDINA FERREIRA COELHO REQUERIDO: PABLIANE 

FERREIRA DE MACEDO, JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post 

Mortem” c/c Pensão por Morte, proposta por Erondina Ferreira Coelho, em 

face de Pabliane Ferreira de Macedo e John Pablo Ferreira de Macedo, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. As partes 

celebraram acordo no CEJUSC (ID n° 25405466), e pugnaram por sua 

homologação. O Ministério Público informou não ter interesse no feito (ID n° 

28724731). É o breve relato. Decido. Analisando o acordo celebrado 

nestes autos por meio do CEJUSC (ID n° 25405466), observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva. Contudo, com relação ao pleito 

atinente a concessão da pensão por morte, com o consequente 

pagamento dos valores retroativos, formulado junto a exordial, cabe à 
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parte ajuizar a demanda cabível, arrolando a entidade pagadora 

responsável no polo passivo da demanda, de modo que, tal pleito, nestes 

autos, mostra em dissonância com o rito processual. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas partes no documento 

de ID n° 25405466, tornando-o parte integrante desta e, 

consequentemente, reconheço e declaro a união estável havida entre a 

Requerente, Erondina Ferreira Coelho e o de cujus Ademar Paranhos de 

Macedo, pelo período de 27 (vinte e sete) anos até a data do óbito deste 

último em 20/07/2019 (ID n° 22367221), para todos os efeitos legais. Por 

conseguinte, JULGO extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas e honorários, eis que Defiro a 

justiça gratuita, de igual forma, aos requeridos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 24 de março de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-70.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA OAB - MT25845/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010073-70.2014.8.11.0017. REQUERENTE: EURIPEDES DA SILVA LOPES 

REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Ante o retorno dos autos da turma 

recursal, intimem-se as partes para que se manifestem, requerendo o que 

de direito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 25 de Março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000055-70.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM OAB - MT23558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000055-70.2018.8.11.0017. REQUERENTE: ALDECIDES MILHOMEM DE 

CIRQUEIRA REQUERIDO: DANIELA CAETANO DE BRITO Intimem-se as 

partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 25 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-31.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR PEREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO EMIVAL PEREIRA MILHOMEM, Oficial de Justiça matricula 

número 3212, no uso de suas atribuições legais etc... Certifico que em 

cumprimento ao respeitável mandado após as diligencias de praxe, CITEI 

Dra. Baltazar Perira Brito por todo conteúdo do mandado que ele(a) leu 

bem ciente ficou recebeu a contrafé dando sua nota de ciente no mesmo; 

decorrido o prazo para pagamento e vendo que parte não o fez e eu não 

encontrando bens do devedor passiveis de penhora, devolvo o presente 

solicitando que a parte interessada indique bens do devedor nos Autos. 

Dou fé. São Félix do Araguaia/MT 09 de outubro 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000263-20.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000263-20.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:SIDINILHA 

PEREIRA ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA CAETANO 

DE BRITO POLO PASSIVO: DARCI DOS SANTOS SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal. . 25 de março de 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-38.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIGRAO ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010058-38.2013.8.11.0017. REQUERENTE: TIGRAO ACESSORIOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: TELMO DE ALMEIDA SANTOS Na 

forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Transcorrido o 

prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos do art. 525, do 

CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Fica a parte Executada advertida que, 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipula, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Intime-se. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia – MT, 25 de Março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-84.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON TAVARES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000056-84.2020.8.11.0017. REQUERENTE: ADAILTON TAVARES 

PINHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA Recebo a 

inicial eis que presentes os requisitos autorizadores. Tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, 
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nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de 

promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem como amparo 

na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro 

Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem 

presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do 

Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao 

necessário para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo 

Carta Precatória para o convite das partes, se necessário. Cite-se e 

intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, 

sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Restando 

infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do 

NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não 

o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 25 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-55.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. V. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI REGINA VILLAS BOAS OAB - 628.119.161-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Taires Sousa de Melo Junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000013-55.2017.8.11.0017. REQUERENTE: K. V. V. B. M. 

REPRESENTANTE: KELLI REGINA VILLAS BOAS REQUERIDO: TAIRES 

SOUSA DE MELO JUNIOR Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso relatório. Decido. Em análise detida dos autos, constato que a 

presente ação de danos morais, fora proposta pela promovente KAMILLA 

VITORIA VILLAS BOAS MOTA, nascida em 14/08/2002, conforme juntada 

da certidão de nascimento constante nos autos, a qual tinha 15 (quinze) 

anos ao tempo da propositura da ação. Neste giro, necessário se faz 

concluir que a promovente não possuía capacidade para ser parte no 

processo que ingressou, conforme inteligência contida no artigo 8º, §1º, 

inciso I da Lei 9.099/95, que agora transcrevo: Art. 8º. Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da união, a massa falida 

e o insolvente civil. §1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I – as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; Portanto, o incapaz não pode 

figurar como parte ativa ou passiva em ações que tramitam nos juizados 

especiais, a teor do que dispõe o artigo 8º da Lei 9.099/95, o que é o caso 

dos autos. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no art. 51, inciso IV da Lei 9.099/95. Sem custas, na forma da 

lei. Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. São Félix do Araguaia - MT, 25 de Março 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-17.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

TERMINAL FRONTEIRA NORTE - LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000593-17.2019.8.11.0017. REQUERENTE: JOSE JAILSON PINHEIRO 

SILVA REQUERIDO: G10 - TRANSPORTES LTDA, AMAGGI EXPORTACAO 

E IMPORTACAO LTDA, TERMINAL FRONTEIRA NORTE - LOGISTICA S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. 

Decido. Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o 

atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito 

com base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar com base no 

NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O 

Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da 

ação; §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” 

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos 

termos requeridos no ID de nº. 29892092 e enunciado nº. 90 do FONAJE. 

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a promovente ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios, com fulcro no do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o feito ao arquivo. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. 

São Félix do Araguaia - MT, 25 de Março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-94.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MANUEL VIZCAINO MEDINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA PJe autos nº 

1000034-94.2018.8.11.0017 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Infere-se dos 

autos que a intimação do requerente restou infrutífera, pois mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo. É dever da parte litigante manter sempre 

atualizado nos autos o endereço onde receberá as intimações e atualizar 

essa informação sempre que ocorrer qualquer mudança, nos termos do 

artigo art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95: “Art. 19. As intimações serão feitas na 

forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. (...) § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação.” Ora, a modificação de endereço deve ser devidamente 

comunicada ao juízo, a fim de efetivar a intimação do ato processual. 

Contudo, o autor não observou tal determinação legal. Pois bem, caberia 

ao requerente informar seu endereço nos autos, de modo a garantir a 

defesa de seus direitos em juízo, reputando-se válida a intimação feita no 

local antes noticiado, conforme inteligência do art. 19, § 2º da Lei nº 

9.099/95. Diante da mudança de domicílio do autor, sem a devida 

informação a este juízo, resta demonstrado seu profundo desinteresse no 

prosseguimento da demanda, presumindo-se o abandono da causa. 

Razão pela qual, não há outra forma de deslinde, tornando-se imperiosa a 

extinção do processo, pela desídia, conforme inteligência do artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1°, da Lei 9.099/90. Decido. 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, combinado com 

o art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/90. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. São Félix do Araguaia/MT, 25 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-04.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DOS SANTOS FERRARI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000335-04.2020.8.11.0039. AUTOR(A): MICHELE DOS SANTOS FERRARI 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. 

Cuida-se de Procedimento Comum proposta por Michele dos Santos Ferrari 

Silva contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, motivo pelo qual postula o 

restabelecimento de Auxílio Doença em posterior conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do benefício pretendido, tendo recebido o 

benefício no período compreendido de 22/07/2019 a 25/10/2019, sendo 

cessado sob alegação de que que não foi constatada a persistência da 

incapacidade. 2. Aduz, em apertada síntese, que é segurada da 

previdência social, sendo portadora de Episódio depressivo grave com 

sintomas psicóticos (CID 10 F32.3), Transtorno de pânico - ansiedade 

paroxística episódica – (CID 10 F41.0), Ansiedade generalizada (CID 10 

F41.1) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2). 3. Junto à 

inicial vieram os documentos de ID. 30171265. 4. É o relato do necessário. 

Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 6. Da tutela de 

urgência. 7. Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por ora, não está 

demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 8. Observe-se, outrossim, que para a concessão da 

tutela é essencial a existência de prova que não enfrente qualquer 

discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do 

disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não está provado de 

forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos fatos. 

Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de urgência, em 

especial por ser imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, 

pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de 

Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 

9. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

10. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista 

o que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 11. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 15. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil. 16. Consigno que, com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 

o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 17. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 18. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 19. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000660-13.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELI MARIA CALDEIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000660-13.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MIRIELI MARIA CALDEIRA 

CABRAL REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Cuida-se de ação sumária 

de cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por MARIELI MARIA 

CALDEIRA CABRAL em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados nos autos, 

requerendo a provedência e determinação para o pagamento da 

indenização pela seguradora. 2. Aduz, em apertada síntese, que no dia 

09/08/2018 ocorreu um acidente de trânsito que ocasionou incapacidade 

permanente na requerente, sendo ela, fratura exposta de diáfise de tíbia 

esquerda, com tratamento cirúrgico-ortoédico de redução da fratura, 

colocação de parafusos, evoluindo com cicatriz cirúrgica de 10cm em 

membro inferior esquerdo, consolidação viciosa, deformidade, rigidez 

articular, dor intensa ao pisr e á tentativa de flexão/extensão de todo o 

membro inferior esquerdo, atrofia muscular e paresia leve/moderada 

desse membro. 3. Desta forma, a autora pleiteou pela via administrativa 

receber a indenização do seguro obrigatório, restando estas tentativas 

infrutíferas. 4. Junto com a inicial vieram os documentos. 5. É o breve 

relatório. Decido. 6. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 
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conformidade com os preceitos legais. 7. Outrossim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 

e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. 8. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. 9. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que 

venham a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para 

a concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “JUSTIÇA 

GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 

RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econômico-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17). 

10. Cite-se o requerido, consignando que a o prazo limite para o 

oferecimento de resposta é de 15 (quinze) dias, devendo manifestar se 

tem interesse na realização de audiência de conciliação. 11. Tendo em 

vista que a parte autora manifestou desinteresse na realização de 

audiência de conciliação deixo de designá-la no momento. 12. Ademais, 

considerando que o presente feito pende de realização de perícia médica 

para avaliar a extensão do dano sofrido pela parte autora e foi 

devidamente nomeado independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, - CRM/MT n° 8702, Cel: (65) 99642-6838 - a par disso, 

FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez 

permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, 

com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se 

incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve 

ou residual). 13. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. 14. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem 

ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. 15. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. 16. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: 17. “Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” 18. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao 

depósito dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias. 19. Desde já, em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do 

CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 20. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. 21. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos 

como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

22. Cumpra-se. 23. Expeça-se o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-66.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIL GOMES GARCEZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000305-66.2020.8.11.0039. AUTOR(A): IDENIL GOMES GARCEZ DE 

SOUZA REU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. 

1. Cuida-se de Procedimento Comum proposta por Idenil Gomes Garcez de 

Souza contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual postula pela 

concessão de Auxílio Doença e posterior conversão em Aposentadoria 

por Invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as condições para 

percepção do benefício pretendido. 2. Aduz, em apertada síntese, que é 

segurado da previdência social, sendo portador de SÍNDROME DO 

MANGUITO ROTADOR (CID10 M75.0) e M50.1 (Transtorno de Disco 

Cervical com Radioculopatia) e ainda OUTRAS LESÕES DO OMBRO. 3. 

Junto à inicial vieram os documentos de ID. 29957946 4. É o relato do 

necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 6. Da 

tutela de urgência. 7. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos 

requisitos legais (art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por 

ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da 

parte autora recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se 

evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase 

processual, bem como não está comprovada a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 8. Observe-se, outrossim, que para a 

concessão da tutela é essencial a existência de prova que não enfrente 

qualquer discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à 

luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não está provado 

de forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos 

fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de 

urgência, em especial por ser imprescindível garantir o direito do 

contraditório. Indefiro, pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 

296, do Código de Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a 

qualquer tempo. [...]”. 9. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. 10. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV 

n.° 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. 11. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas 

hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretaria de este Juízo 

proceder com o agendamento da perícia médica. Para a realização da 

perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos. 15. Posteriormente, intime-se o 

perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Código de Processo Civil. 16. Consigno que, com a nova sistemática 

implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina 
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que o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente 

após 120 dias, contados da data de concessão ou de reativação, exceto 

se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 

60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação 

de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 17. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 18. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 19. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-46.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO BIANCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000425-46.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: D. S. VIEIRA 

PUBLICIDADES - ME, CARLOS ROBERTO BIANCHI 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial. 3. Citado o requerido para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 83.350,08. 8. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi 

enviada pelo Sistema Bacenjud na data de 13/02/2020 e, em resposta 

obtida em 14/02/2020 (conforme documento em anexo) o executado 

possuía saldo insuficiente, motivo pelo qual o bloqueio restou 

PARCIALMENTE frutífero. 9. Intime-se a parte requerida para manifestar-se 

acerca da penhora realizada no prazo de 15 (quinze) dias. 10. Após, 

intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-44.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMADO ADRIANO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000160-44.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOAO AMADO ADRIANO 

CAMPOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. 1. João Amado Adriano Campos ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, visando a concessão do auxílio-doença 

e sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme fatos e 

fundamentos alegados na inicial. 2. Aduz, em apertada síntese, que é 

segurado da previdência social, sendo portador de transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1); 

Síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral 

anterior (CID M47.0); e outras patologias. 3. Junto à inicial, acostou os 

documentos (ID n. 18407768). 4. A decisão de ID n. 18519928 indeferiu a 

concessão da tutela antecipada, deferiu ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como, o agendamento da perícia médica. 5. 

Citado, contestou o réu (ID n. 19582113), sustentando que o autor não 

preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 6. 

Impugnação à contestação juntada aos autos em ID n. 20495306. 7. Laudo 

médico pericial protocolado em ID n. 25134225. 8. Juntado o laudo médico 

pericial, o réu quedou-se inerte, e, o autor apresentou parecer favorável 

ao pleito. 9. Após, vieram os autos conclusos. 10. É o breve relato. 

Decido. 11. Trata-se de pedido de restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, e subsequente a aposentadoria por 

invalidez formulada pelo requerente, que aduz estar incapacitado para o 

trabalho. 12. De acordo com artigo 59 da Lei n° 8.213/91, são requisitos 

para a concessão do benefício auxílio-doença: 1. Carência exigida (12 

contribuições); 2. Qualidade de segurado do autor; 3. Estar incapacitado 

por mais de 15 (quinze) dias para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 13. No mesmo sentido para a aposentadoria por invalidez, 

nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Assim, a diferença entre o 

auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é meramente 

circunstancial, dependente do grau de incapacidade do segurado. A 

primeira é temporária. A outra é permanente. 14. Na discussão do primeiro 

e segundo requisitos não há divergência entre as partes, pois até 

23/08/2018 o autor esteve em gozo do benefício auxílio-doença. 15. 

Resta-nos, contudo, a análise do terceiro requisito, qual seja, o estado de 

saúde do autor, se é ele portador de enfermidade que o torne incapaz – 

impossibilita a reabilitação – para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 16. O laudo pericial produzido, conclui-se o Sr. Perito que: 

“Periciado com radiculopatia de coluna vertebral com acometimentos 

lombares, acompanhado com desidratação óssea e degenerações 

discais. Periciado com incapacidade total definitiva para as atividades 

laborais”. 17. As conclusões do perito não foram maculadas por provas 

em sentido contrário. O perito nomeado é de confiança do Juízo, não 

havendo razões que o desabonem. 18. Assim, o restabelecimento do 

benefício de Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria 

por Invalidez é medida que se impõe. 19. Dos Juros e Correição Monetária. 

20. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS da Lei 

11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se a 

correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 21. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a 

conceder o benefício de Auxílio-Doença ao requerente consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 

25/09//2018, devendo ser observada a prescrição quinquienal, e 

CONDENAR o réu para CONVERTER o benefício Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 06/09/2019. 22. Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 
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benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 23. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 24. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 25. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 26. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 27. Ás providências. 28. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT,23 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-64.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000331-64.2020.8.11.0039. AUTOR: GEOVANIO DE OLIVEIRA ALVES 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Cuida-se de Procedimento Comum proposta por Geovanio 

de Oliveira Alves contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, 

que se encontra incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual postula 

pela concessão de Auxílio Doença e posterior conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do benefício pretendido. 2. Aduz, em apertada 

síntese, que é segurado da previdência social, sendo portador de 

patologia irreversível e progressiva, sentindo fortes dores na coluna 

vertebral 3. Junto à inicial vieram os documentos de ID. 30149023. 4. É o 

relato do necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 6. Da tutela de urgência. 7. Com relação ao pedido de tutela 

de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo 

Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus 

boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 8. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 9. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 10. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 11. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 15. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil. 16. Consigno que, com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 

o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 17. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 18. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 19. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-06.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GILBERTO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000212-06.2020.8.11.0039. AUTOR(A): FRANCISCO GILBERTO DE 

MOURA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. 

Cuida-se de Procedimento Comum proposta por Francisco Gilberto de 

Moura contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual postula pelo 
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restabelecimento de Auxílio Doença e posterior conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do benefício pretendido, tendo cessado o 

benefício em 18/06/2018. 2. Aduz, em apertada síntese, que é segurado 

da previdência social, sendo portador de CID M87 (Osteonecrose); CID 

M16.0 (Coxartrose primária bilateral); CID M16.2 (Coxartrose bilateral 

resultante de displasia); CID M54.4 (Lumbago com Ciático); CID M87.0 

(Necrose Asséptica idiopática do osso); CID M84.8 (Outros transtornos da 

continuidade do osso); CID T92.3 (Sequelas de luxação, entorse e 

distensão do membro superior); CID G40.2 (Epilepsia e síndromes 

epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com 

crises parciais complexas); CID G40.3 (Epilepsia e síndromes epilépticas 

generalizadas idiopáticas). 3. Junto à inicial vieram os documentos de ID. 

29215930. 4. É o relato do necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 6. Da tutela de urgência. 7. Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou 

demonstrado o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de 

Processo Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o 

“fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 8. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 9. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 10. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 11. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 15. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil. 16. Consigno que, com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 

o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 17. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 18. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 19. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001960-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001960-94.2019.8.11.0011. AUTOR(A): MALVINA ALVES DE OLIVEIRA 

SANTOS REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 1. Vistos. 2. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por MALVINA ALVES DE OLIVEIRA 

SANTOS em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 3. Recebo a inicial, por estarem 

presentes todos os requisitos exigidos em Lei, artigo 319, do Código de 

Processo Civil. 4. Outrossim, da análise dos documentos juntados aos 

autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da 

parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão deste instituto, os quais se encontram 

previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em 

tese, assiste a parte Requerente. 5. Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, encontram-se configurados, considerando que os 

elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a 

probabilidade do direito, vislumbrando a negativação indevida do nome do 

autora e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, por conta já quitada. 

6. Entrementes, nesta fase de cognição sumária, do alegado 

descompasso entre a inexistência do debito originário, circunstância que 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. 7. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO 

PROVIDO. A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 

seus pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum 

in mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de 

existirem fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como de que todos os débitos inscritos no cadastro de 

inadimplentes do autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de 

dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo 
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à imagem do autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.

(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO 

JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos requisitos 

esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o pedido de 

antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, Publicado 

no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). 8. Ademais, registro que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer tempo, não havendo prejuízo 

irreversível à parte ré. 9. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa 

de seu Representante Legal, que SUSPENDA, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a cobrança dos valores vinculados ao CPF da Autora, até ulterior 

deliberação em contrário. 10. Oficie-se ao requerido, notificando-os ainda 

que tenham o prazo de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo 

resposta acerca do efetivo cumprimento da presente decisão. 11. 

Considerando a Portaria Conjunta nº 249 de 18 de maço de 2020, na qual 

determina a realização de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, DETERMINO que a Secretaria deste juízo designe audiência 

de conciliação, quando da normalização das atividades. 12. Cite-se o 

requerido, por meio de correspondência com aviso de recebimento, 

fazendo-se constar que a data limite para o oferecimento de resposta é o 

dia da realização da audiência agendada. 13. Consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 

do Código de Processo Civil. 14. De mais a mais, na data marcada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, nos termos do artigo 334, §10º, do Código de 

Processo Civil. 15. Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual 

foi designada a audiência. 16. Intime-se. 17. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

HELENO FELIPE DOS SANTOS OAB - 536.326.991-00 (REPRESENTANTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000057-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LOURIVAL FERREIRA DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: HELENO FELIPE DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSS CÁCERES 1. Vistos. 2. Cuida-se de Ação Previdenciária para 

conversão de Amparo Social em Aposentadoria por invalidez com Pedido 

de Tutela provisória de urgência antecipada proposta por Lourival Ferreira 

dos Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos 

devidamente qualificados nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que é 

segurado da Previdência Social e é portador de Deficiência, recebendo 

atualmente o benefício de Amparo Social, deste modo, não há 

possibilidade de juntar aos autos o indeferimento administrativo. 4. Ao 

final, requer que seja julgada procedente a demanda para a conversão do 

benefício de Amparo social em aposentadoria por invalidez. 5. Junto à 

inicial, acostou os documentos em ID. 17764562. 6. Devidamente citado, o 

INSS apresentou contestação em ID. 19279235. 7. Impugnação à 

contestação juntada aos autos ID. 19826565. 8. Laudo médico pericial 

protocolado em 19/07/2019 – ID. 21930025. 9. Após, vieram os autos 

conclusos. 10. É o breve relato. 11. Decido. 12. Pretende a parte 

requerente a conversão do benefício de Amparo Social em Aposentadoria 

por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se 

necessário que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para 

tal fim, quais sejam: Possuir a carência exigida; Encontrar-se na qualidade 

de segurado; Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer 

jus ao auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer 

atividade laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por 

invalidez. 13. Da carência e qualidade de segurado. 14. A carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências nos termos do art. 24 c/c 

art. 25, Lei n.º 8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número 

mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário 

faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia 

dos meses de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais (g.n.). 15. Ademais, considerando que a autora preencheu os 

requisitos da carência, nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 

8.213/91, que foi revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que 

deverá ser aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da 

aquisição do direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico 

perfeito, a qual, inclusive, implica direito processualmente adquirido. 16. 

Assim, tendo em vista que a vigência da medida provisória e, após, pela 

da Lei 13.457-17, que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho 

de 2017, o texto normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, 

da Lei 8.213/91, revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo 

perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data 

só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 

do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência 

definida para o benefício a ser requerido.” 17. Verifica-se pelo que consta 

nos autos que a requerente realizou o número de contribuições mínimas 

necessárias para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a 

autarquia requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro 

no art. 24 c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 

24 (revogado) do mesmo diploma legal. 18. Da Aposentadoria por Invalidez 

19. O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a todos 

aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. 20. Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. A 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. 21. Deste modo, é necessário que 

a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o 

segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, 

compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a 

invalidez for parcial e for possível a reabilitação da segurada em outra 
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atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, 

se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar 

inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez. 22. A 

avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013). 23. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU 

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 

de aposentadoria por invalidez”. 24. Por fim, a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 25. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora faz jus, haja vista 

que a parte autora possuí quase 60 anos, o laudo pericial evidenciou a 

gravidade da doença diagnostica na requerente. 26. Nesse sentido, o 

médico perito em seu laudo concluiu que; Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral total e 

permanente para a prática da atividade laboral profissional. Diagnóstico de 

Esquizofrenia Paranóide CID F20.0 e Episódio depressivo grave sem 

sintomas psicóticos CID F32.2. Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades administrativas que não exigissem deslocamento, esforços 

físicos com os membros inferiores e vícios posturais como permanecer em 

pé, já que a lesão e sequelas acometem também o estado cognitivo devido 

ao diagnóstico das doenças psiquiátricas elencadas, que por sua vez não 

tem cura, somente podem ser controladas com uso de medicação anti 

psicótica, lembrando que no caso em tela o paciente é tratado desde 1990 

sem melhora com uso de medicação adequada justificando a 

impossibilidade de recuperação da capacidade laboral. 27. Assim, acolho 

o pleito e converto o benefício de Amparo Social em aposentadoria por 

invalidez. 28. Dos Juros e Correição Monetária. 29. Em questão de ordem 

exarada pelo STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora 

serão de 1% ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores 

de correção o INPC. 30. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o 

fim de converter o benefício de Amparo Social em Aposentadoria por 

Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico 

pericial, ou seja, 28/06/2019. 31. Acaso não implantado ou cessado o 

benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. 32. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros 

moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 33. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. 34. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação. 35. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. 36. Ás 

providências. 37. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-96.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000163-96.2019.8.11.0039. AUTOR(A): SAMUEL FERREIRA DE LIRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1. Vistos. 2. 

SAMUEL PEREIRA DE LIRA ajuíza Ação de Procedimento Comum em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que o requerente é segurado da 

Previdência Social, sendo portador de Capsulite adesiva do ombro (CID 

M75.0); Tendinite calcificante do ombro (CID M75.3); bem como, outras 

patologias especificadas. 4. Narra que estava recebendo o benefício 

previdenciário por incapacidade até o dia 6 de novembro de 2018, quando 

foi cessado pelo requerido. 5. Requer que seja ao final julgada procedente 

a demanda para conceder a autora o beneficio de auxílio-doença e, 

posteriormente sua conversão em aposentadoria por invalidez. 6. Junto à 

inicial, acostou os documentos ID. 18413834. 7. Devidamente citado, o 

INSS sustenta que não foi juntado aos autos prova da permanência da 

incapacidade total temporária ou definitiva para trabalho por parte da 

autora e da impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral. 8. Impugnação à contestação juntada nos autos em ID. 19576772. 

9. Laudo médico pericial protocolado em ID 25132787, afirmando que a 

parte autora não está incapacitada para o trabalho no momento. 10. Após, 

vieram os autos conclusos. 11. É o breve relato 12. Decido. 13. Pretende a 

parte requerente a concessão do benefício de Auxílio-Doença e sua 

posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o 

deferimento de tal beneficio faz-se necessário que a parte autora tenha 

cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam: a) Possuir a 

carência exigida; b) Encontrar-se na qualidade de segurado; c) Estar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e 

definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para 

fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 14. Da carência. 15. 

A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 

para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências nos termos 

do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências. ... Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 

art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais (g.n.). 16. Verifica-se pelo que consta nos autos 

que, a requerente realizou o número de contribuições mínimas 

necessárias para fazer jus ao beneficio consoante o CNIS juntado pela a 

autarquia requerida fulcro no art. 24 c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991. 

17. Da qualidade de segurado. Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: ... II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração. 16. Pelo que consta nos autos verifica-se 

que, a requerente na data de ajuizamento da presente ação não se 

encontrava contribuindo para a Previdência Social, porém estava dentro 

do prazo estabelecido pelo inciso II do art. 15, Lei n.º 8213/1991, da não 

havendo que se falar em ausência de qualidade de segurado. 17. Da 

incapacidade laborativa. 18. É sabido que nestes tipos de ações em que 

se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, a convicção 

do juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. 19. Portanto, 

considerando que o laudo pericial juntados nos autos atesta: “Periciado 

apresenta lesões no ombro que não o incapacita, necessitando de 

tratamento medicamentoso e fisioterápico para o fortalecimento. -Não há 

incapacidade no momento. 20. Atento aos autos verifico que o requerente 

possui qualidade de segurado, porém o laudo pericial acostado aos autos 

atesta que o autor encontra-se APTO PARA O TRABALHO, razão pela 

qual, não pode o pedido exordial prosperar. 21. Ademais, e sabido que 

nestes tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez 

ou Auxílio Doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na 

prova pericial. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: 3. A realização de perícia médica judicial, em 

demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de auxílio 

doença ou aposentadoria por invalidez, constitui procedimento 
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indispensável para o deslinde da controvérsia. 4. Diante da conclusão 

clara e objetiva da perícia judicial de que o autor é portador de sanidade 

física e mental dentro dos limites da normalidade de acordo com sua idade, 

estando hígido física e mentalmente, apto ao exercício laboral habitual, não 

se mostra possível a concessão do benefício previdenciário pleiteado 

(aposentadoria por invalidez). (AC 0033772-80.2013.4.01.9199 / GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

p.455 de 08/11/2013). 22. Desta feita, tendo em vista que nem todos os 

requisitos exigidos para a concessão do benefício postulado restaram 

totalmente atendidos, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

23. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora. 24. Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal. 26. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC. 27. Publique-se. 28. Intime-se. 29. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-18.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000110-18.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO BRITO FILHO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1. Vistos. 2. JOSE 

FRANCISCO BRITO FILHO ajuíza Ação de Procedimento Comum em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que o requerente é segurado da 

Previdência Social, sendo portador de CINCO CALCULOS NO RIM 

ESQUERDO DE 0,6cm A 1,2cm com duplicidade uretropielocalicial 

incompleta bilateral, com indicação de tratamento cirúrgico endoscópico a 

laser dos cálculos no rim esquerdo (CID10: N20 – Calculose do rim e do 

ureter)” “Duplicidade ureteropielocalicinal incompleta bilateral; Alterações 

sequelares e caliectasias no terço inferior do rim esquerdo; Cistos 

corticais simples em ambos os rins. 4. Narra que estava recebendo o 

benefício previdenciário por incapacidade até 04 de junho de 2012, 

quando foi cessado pelo requerido. 5. Requer que seja ao final julgada 

procedente a demanda para restabelecer a autora o beneficio de 

auxílio-doença e, posteriormente sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. 6. Junto à inicial, acostou os documentos ID. 18116211. 7. 

Devidamente citado, o INSS sustenta que não foi juntado aos autos prova 

da permanência da incapacidade total temporária ou definitiva para 

trabalho por parte da autora e da impossibilidade de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral. 8. Impugnação à contestação juntada nos 

autos em ID. 20099745. 9. Laudo médico pericial protocolado em ID 

25135038, afirmando que a parte autora não está incapacitada para o 

trabalho no momento. 10. Após, vieram os autos conclusos. 11. É o breve 

relato 12. Decido. 13. O caso em análise se amolda às inovações 

introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 8.213/1991, que passou a 

estabelecer em seu texto que a Autarquia Federal requerida pode 

convocar a qualquer tempo o segurado aposentado por invalidez para 

inspeção de saúde: Art. 43 [...] § 4º O segurado aposentado por invalidez 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (inserido 

pela Lei nº 13.457/2017) 14. No entanto, o artigo 101, §1º da Lei 

8.213/1991 traz duas exceções à regra, dispensando da necessidade de 

submissão aos exames médicos periódicos as pessoas que tiverem mais 

de 55 anos de idade e que já estejam com a invalidez há mais de 15 anos; 

ou as pessoas que tiverem mais de 60 anos (não importando, neste caso, 

o tempo de invalidez). In verbis: Art. 101. [...] § 1º O aposentado por 

invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade 

estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo: I - após 

completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando 

decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por 

invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou II - após completarem 

sessenta anos de idade. 15. Consigne-se, por oportuno, que mesmo nos 

casos acima citados pelo artigo 101,§1º, da Lei 8.213/1991 o segurado 

permanece obrigado a fazer o exame médico periódico caso se enquadre 

em qualquer das situações dispostas nos incisos I, II e III do mesmo 

parágrafo. 16. No que tange ao auxílio saúde, com a nova sistemática 

implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina 

que o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente 

após 120 dias, contados da data de concessão ou de reativação, exceto 

se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 

60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação 

de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 17. Acrescente-se que o segurado beneficiado com o auxílio 

doença poderá ser convocado a qualquer tempo pelo INSS para ser 

avaliado, oportunidade em que será analisado se permanece com a 

incapacidade que ensejou o recebimento do benefício: § 10. O segurado 

em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no 

art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 18. Ainda no que 

se refere ao auxílio-doença, considerando seu caráter temporário, com o 

fim do prazo, se o segurado entender que ainda está incapacitado para o 

trabalho, deverá requerer, administrativamente, ou seja, junto ao próprio 

INSS, a prorrogação do benefício: Art. 78 [...] § 2º Caso o prazo concedido 

para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a 

sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. (Redação dada pelo 

Decreto nº 8.691/2016) 19. Ressalte-se que a alta programada não impede 

a realização de perícia para se aferir a necessidade ou não de 

manutenção do auxílio-doença. Apenas exige, como condição para que 

seja feito o novo exame, que o segurado requeira a prorrogação do 

benefício. 20. Pretende a parte requerente o restabelecimento do benefício 

de Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, sendo que para o deferimento de tal beneficio faz-se necessário 

que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais 

sejam: a) Possuir a carência exigida; b) Encontrar-se na qualidade de 

segurado; c) Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer 

jus ao auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer 

atividade laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por 

invalidez. 21. Da carência. 22. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências. ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 23. 

Verifica-se pelo que consta nos autos que, a requerente realizou o 

número de contribuições mínimas necessárias para fazer jus ao beneficio 

consoante o CNIS juntado pela a autarquia requerida fulcro no art. 24 c/c 

25 ambos da Lei n.º 8213/1991. 24. Da qualidade de segurado. Art. 15. 

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: ... 

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. 16. Pelo que 

consta nos autos verifica-se que, a requerente na data de ajuizamento da 

presente ação não se encontrava contribuindo para a Previdência Social, 
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porém estava dentro do prazo estabelecido pelo inciso II do art. 15, Lei n.º 

8213/1991, da não havendo que se falar em ausência de qualidade de 

segurado. 17. Da incapacidade laborativa. 18. É sabido que nestes tipos 

de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio 

Doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova 

pericial. 19. Portanto, considerando que o laudo pericial juntados nos autos 

atesta: “Periciado portador de calculose renal e duplicidade uretral. - 

Periciado não apresenta invalidez permanente no presente momento.” 20. 

Atento aos autos verifico que o requerente possui qualidade de segurado, 

porém o laudo pericial acostado aos autos atesta que o autor encontra-se 

APTO PARA O TRABALHO, razão pela qual, não pode o pedido exordial 

prosperar. 21. Ademais, e sabido que nestes tipos de ações em que se 

objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, a convicção do 

juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. Outro não é, o 

entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: 3. A 

realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa 

sobre a concessão de benefício de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez, constitui procedimento indispensável para o deslinde da 

controvérsia. 4. Diante da conclusão clara e objetiva da perícia judicial de 

que o autor é portador de sanidade física e mental dentro dos limites da 

normalidade de acordo com sua idade, estando hígido física e 

mentalmente, apto ao exercício laboral habitual, não se mostra possível a 

concessão do benefício previdenciário pleiteado (aposentadoria por 

invalidez). (AC 0033772-80.2013.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEY BELLO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.455 de 08/11/2013). 

22. Desta feita, tendo em vista que nem todos os requisitos exigidos para 

a concessão do benefício postulado restaram totalmente atendidos, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 23. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora. 24. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da 

Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. 26. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC. 27. 

Publique-se. 28. Intime-se. 29. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000318-65.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000318-65.2020.8.11.0039. REQUERENTE: RUBENS DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1. Vistos. 

2. Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios. 3. Desta 

feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o fim 

de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não cumprimento de 

tais determinações no prazo legal acarretará no indeferimento da petição 

inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. 4. Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos 

imediatamente. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2020 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000216-43.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000216-43.2020.8.11.0039. REQUERENTE: AMARILDO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1. 

Vistos. 2. Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, endereço, 

bem como, declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios. 3. 

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4. Com a vinda do parecer, voltem os 

autos conclusos imediatamente. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000199-07.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVINO DELMONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000199-07.2020.8.11.0039. AUTOR: MANOEL ALVINO DELMONDES REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

1. Vistos. 2. Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem 

como, declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios. 3. 

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4. Com a vinda do parecer, voltem os 

autos conclusos imediatamente. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-36.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. P. (AUTOR(A))

D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. C. (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 244 de 280



S. -. S. D. T. D. S. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000210-36.2020.8.11.0039. AUTOR(A): DEVAIR PAGANINI, MARGARIDA 

VIANA PAGANINI REU: RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI, STS - 

SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. 1. Vistos. 2. 

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, endereço, 

bem como, declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios. 3. 

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4. Com a vinda do parecer, voltem os 

autos conclusos imediatamente. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-88.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000310-88.2020.8.11.0039. AUTOR(A): HUMBERTO DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) Vistos. 1. Humberto da 

Silva, devidamente qualificado(a) na peça basilar, ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por idade 

híbrida. 2. Sustenta, em apertada síntese, que possui 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade e que, durante toda a da sua vida, exerceu atividade 

rural junto com a sua família, em regime de economia familiar, cultivando 

lavoura para subsistência. 3. Requer que seja julgada totalmente 

procedente a presente ação para que seja condenada a parte requerida a 

fornecer o benefício de aposentadoria por idade rural em favor da parte 

autora. 4. Juntou os documentos (ID n. 30016998). 5. É o breve relato. 

Decido. 6. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código 

de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 7. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 8. Com relação ao pedido 

de tutela antecipada, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo 

Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus 

boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 9. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 10. CITE-SE o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizando-se perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 11. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 12. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita a 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 13. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

D. Z. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000999-69.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DEBORA ZORATTI DOS 

SANTOS REQUERIDO: RODRIGO DA SILVA PACHOI 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial proposto por DÉBORA 

ZORATTI DOS SANTOS e RODRIGO DA SILVA PACHOI, através da 

Defensoria Pública Estadual, visando à fixação dos alimentos, da 

regulamentação da guarda e das visitas ao filho menor dos demandantes, 

NICOLAS ZORATTI DOS SANTOS PACHOI, que conta atualmente com 03 

(três) anos de idade (nascido aos 20/05/2016). 3. Entabularam acordo no 

sentido de que a guarda do menor será exercida de forma unilateral pela 

genitora, com quem o infante já reside, ficando estabelecido que as visitas 

à criança ocorrerão aos finais de semana, mediante prévio aviso ao avô 

materno do pequeno, SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, e, ao que tangue 

às férias escolares, as visitas serão alternadas entre os ascendentes, de 

modo que o período de recesso escolar referente ao ano de 2019, o 

rebento permaneceu com o pai, ao passo que as férias vindouras do mês 

de julho/2020, ficará com a mãe. 4. Em relação aos alimentos a serem 

prestados em favor do petiz, restou convencionado que o requerente 

RODRIGO DA SILVA PACHOI ficará obrigado à prestação de alimentar no 

percentual equivalente a 60,2% (sessenta por cento) do salário-mínimo 

vigente à época da avença (2019), totalizando o importe de R$ 600,00 

(seiscentos reais), reajustável de acordo com a majoração do mínimo 

nacional, de maneira que o pagamento ocorrerá até o dia 15 (quinze) de 

cada mês, mediante depósito na conta bancária da genitora, bem como 

que as despesas extraordinárias serão rateadas por igual entre os 

requerentes, mediante apresentação de nota ou cupom fiscal. Entabularam 

acordo no sentido de que a guarda do menor será exercida de forma 

unilateral pela genitora, com quem o infante já reside, ficando estabelecido 

que as visitas ocorrerão de forma livre pelo requerente, mediante prévio 

aviso à mãe do progênito. 5. Parecer favorável do Ministério Público em ID. 

29115089. 6. É o sucinto relato. DECIDO. 7. Nesse quadrante processual, 

e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 8. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 9. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. 10. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial referendado pelo Defensor Público encontram-se 

regular e preenche os requisitos legais. Os acordantes ajustaram sobre a 

dissolução da união estável do casal e fixação de alimentos, guarda e 

visitas do menor Nicolas. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 
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expediente que instrumentalizou o acordo judicial, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 11. Desta forma, 

diante do termo de acordo apresentado (ID n. 261266300), a homologação 

é medida de rigor. 12. Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e 

regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada 

entre as partes, julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 13. Consigno ainda 

que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão 

dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 14. Condeno as 

partes ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos termos 

do art. 98, § 3° do Código de Processo Civil. 15. Expeça-se ofício ao 

Cartório competente para averbação do registro. 16. Transitada em julgado 

a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 17. 

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 

de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000315-13.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE ALVES MEIRA OAB - 889.669.681-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000315-13.2020.8.11.0039. AUTOR(A): F. B. M. B. REPRESENTANTE: 

CRISTIANE ALVES MEIRA REU: JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS 1. 

Vistos. 2. Para comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos 

do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, é 

necessário colacionar ao feito comprovante de renda, endereço, bem 

como declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios. 3. 

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se, na oportunidade, o autor, que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial, conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4. Após, voltem os autos conclusos 

imediatamente. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000434-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IZILEIDA SAVOINE LIZIERI (REQUERENTE)

MARCELO SIMONCELLO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DORNELLES DE LIMA OAB - SC17842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000434-08.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARCELO SIMONCELLO 

GOMES, IZILEIDA SAVOINE LIZIERI REQUERIDO: CONSTRUTORA 

ROBERTO BRAGA LTDA Vistos. 1. Tendo em vista a certidão em ID n. 

30084705, REDESIGNO audiência outrora aprazada, para o dia mais 

próximo da pauta, qual seja dia 23 de abril de 2020, às 14h00min., com 

intimações das partes. 2. Notifiquem-se as partes, bem como seus 

procuradores para serem intimados para comparecer à solenidade, com 

as advertências legais. 3. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000434-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IZILEIDA SAVOINE LIZIERI (REQUERENTE)

MARCELO SIMONCELLO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DORNELLES DE LIMA OAB - SC17842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000434-08.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARCELO SIMONCELLO 

GOMES, IZILEIDA SAVOINE LIZIERI REQUERIDO: CONSTRUTORA 

ROBERTO BRAGA LTDA Vistos. 1. Tendo em vista a certidão em ID n. 

30084705, REDESIGNO audiência outrora aprazada, para o dia mais 

próximo da pauta, qual seja dia 23 de abril de 2020, às 14h00min., com 

intimações das partes. 2. Notifiquem-se as partes, bem como seus 

procuradores para serem intimados para comparecer à solenidade, com 

as advertências legais. 3. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000650-66.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERNANDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão Certifico que a parte requerida 

apresentou contestação no prazo legal. S JOSÉ Q MARCOS, 25 de março 

de 2020. ROSIMEIRI DELFORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum 

Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S 

JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000578-79.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA TIEMI YAMATE COSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

Anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000328-12.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000328-12.2020.8.11.0039. REQUERENTE: CLAUDINEI ROSA CORREA 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 1. Vistos. 2. 

CLAUDINEI ROSA CORREA e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 

ajuizaram a presente ação de homologação de acordo extrajudicial, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 3. É o relatório do necessário. 

Decido. 4. Não visualizo, ab initio, os requisitos do art. 98, do CPC, 

necessários à concessão da almejada assistência judiciária gratuita 
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pleiteada pelos requerentes. 5. As circunstâncias que envolvem a lide não 

autorizam a conclusão de que a parte autora esteja em situação 

econômica que não lhe permita arcar com as custas do processo. 6. 

Ademais, a declaração prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, gera apenas 

presunção relativa de hipossuficiência, suscetível de ser elidida diante das 

circunstâncias do processo. 7. Acerca do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça já ponderou: "Conquanto esta Corte admita que para concessão da 

gratuidade da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.” (STJ – AgRg no Ag 

925756/RJ, 4ª T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não 

se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte 

quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os 

benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência 

não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 

1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 

02/02/2009). 8. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente 

Maria Aparecida do Nascimento é funcionária pública (ID. 30124059) e o 

requerente Claudinei Rosa Correa operador de máquinas, recebendo o 

montante de R$12,60 por hora trabalhada (ID. 30124058). 9. Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 10. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que comprove a hipossuficiência (art. 99, 

§2º, do CPC) ou proceda com o recolhimento das custas de distribuição, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ. 11. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos - MT, 25 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000354-10.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO TEIXEIRA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000354-10.2020.8.11.0039. AUTOR: ODILIO TEIXEIRA CHAVES REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Odilio Teixeira Chaves ajuíza AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

PENSÃO POR MORTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados. 2. Requer que seja 

julgada totalmente procedente a presente ação para que seja condenada a 

parte requerida a fornecer o benefício de Pensão por Morte em favor da 

parte autora. 3. Juntou os documentos (ID n. 30500529). 4. É o breve 

relato. Decido. 5. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 6. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 7. DETERMINO que o feito 

tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do artigo 

1.048, do Código de Processo Civil e Estatuto do Idoso – Lei n. 

10.741/2013. 8. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-se 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

242, § 3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, 

apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – 

NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que pretende 

produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos à parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 10. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se. 12. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-29.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DE MISQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000204-29.2020.8.11.0039. AUTOR: VALDOMIRO JOSE DE MISQUITA 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Valdomiro Jose de Mesquita ajuíza AÇÃO DE CONCESSÃO 

DE PENSÃO POR MORTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados. 2. Requer que seja 

julgada totalmente procedente a presente ação para que seja condenada a 

parte requerida a fornecer o benefício de Pensão por Morte em favor da 

parte autora. 3. Juntou os documentos (ID n. 29122373). 4. É o breve 

relato. Decido. 5. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 6. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 7. DETERMINO que o feito 

tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do artigo 

1.048, do Código de Processo Civil e Estatuto do Idoso – Lei n. 

10.741/2013. 8. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-se 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

242, § 3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, 

apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – 

NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que pretende 

produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos à parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 10. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se. 12. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000384-45.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CARLOS OLIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 
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1000384-45.2020.8.11.0039. REQUERENTE: MOACIR CARLOS OLIVO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. Intime-se a autora 

para que comprove sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil 

colacionando ao feito comprovante de renda atualizado, comprovante de 

endereço e declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios ou 

recolha as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. 3. Após o 

prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000327-27.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WILLEN RICCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO OAB - MT22608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER RICCI DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000327-27.2020.8.11.0039. AUTOR(A): WILLEN RICCI REU: WAGNER 

RICCI DA SILVA 1. Vistos. 2. Intime-se a autora para que comprove sua 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, Código de Processo Civil colacionando ao feito comprovante 

de renda atualizado, cópia da CTPS e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após o prazo 

supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-75.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (REQUERIDO)

ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000413-75.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ANTONIO ENZO 

VINHOLI, ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-43.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL ATO ORDINATÓRIO, Certifico que, devido a urgência que o 

caso requer, entrei em contato com o Gestor Judiciária (Sr. Frank Joilson) 

daquela Comarca pelo aplicativa Whatsapp, informando da distribuição da 

missiva e pedindo celeridade em seu cumprimento. SAPEZAL, 25 de março 

de 2020. RAFAEL MENDES DA SILVA Gestor/Analista Judiciário SEDE DO 

VARA ÚNICA DE SAPEZAL E INFORMAÇÕES: Av. Pirambóia, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 33831877

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116215 Nr: 114-52.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Fica a defesa técnica devidamente intimada da audiência redesignada nos 

autos para o dia 21/05/2020 às 16:00h no Fórum desta Comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000351-35.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAPEZAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE ALBUQUERQUE SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000351-35.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SAPEZAL EXECUTADO: AGNALDO DE ALBUQUERQUE 

SILVA - ME Da detida análise dos autos, em consonância com o 

Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a 

presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. Nos termos da 

indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s 

devem ser arquivadas, incontinenti, mas provisoriamente, não implicando 

em extinção da execução, tampouco obstando a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor exequendo. O processo poderá 

ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Isso posto, 

determino o arquivamento provisório dos presentes autos, dando as 

devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição. Intime-se 

a parte exequente, destacando que o presente arquivamento provisório 

não está sujeito a recolhimento de custas. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000432-81.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000432-81.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

JOSE DOS REIS SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. No que concerne ao 

pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto 

os documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam 

de início de prova material e os argumentos por ela explanados se 

mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado 

constitui matéria que demanda necessariamente a produção de prova 

pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 

melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que 
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deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000408-53.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMIR DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELI DE ASSIS INACIO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000408-53.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

MARIA LUCIMIR DOS SANTOS FERNANDES REU: DELI DE ASSIS INACIO 

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, ressaltando a possibilidade de revogação. 

Cite-se o requerido e todos os confinantes na forma do art. 246, § 3º do 

CPC, para apresentarem a defesa que quiserem, se lhes aprouver, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), e, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, dos réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(CPC, artigos 246, §3º, e 257, III). Intimem-se, pela via postal, com aviso de 

recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para manifestarem 

eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao Ministério 

Público, nos termos do art. 279 do CPC. Em tempo, no tocante à citação, 

deverá a diligência ser realizada no endereço constante nas informações 

extraídas via Infojud. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-43.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. M. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000441-43.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: JULYANE DA SILVA DANTAS REQUERIDO: GLEIDISON 

HENRIQUE MOREIRA FELIX JULYANE DA SILVA DANTAS ajuizou ação de 

busca e apreensão de menor em face de GLEIDISON MOREIRA HENRIQUE 

FÉLIX e em favor de Lucas Gabriel Dantas Félix, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, a requerente alega ter entabulado com 

o requerido acordo referente aos alimentos, guarda e regulamentação de 

visitas ao filho menor, Lucas Gabriel. Relata na exordial que, em que pese 

a homologação judicial do acordo, o requerido teria levado consigo a 

criança no mês de janeiro do ano em curso para ficarem juntos no período 

de férias escolares do infante, todavia, transcorrido o prazo pactuado 

com a requerente, o demandado estaria se recusado a entregar-lhe o 

menor. Diante de tais asserções, postulou pela concessão de liminar para 

que seja expedido mandado de busca e apreensão do menor. É o relatório. 

Decido. Com efeito, o artigo 19 da Lei nº 8.069/90 estabelece que: “É 

direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.” O Estatuto da Criança e do Adolescente 

determina que a criança ou o adolescente deve, preferencialmente, ser 

criada por aqueles com quem tem laços de sangue, sua família natural. 

Entretanto, se essa convivência for perniciosa, prejudicial à criança ou 

adolescente, é possível sua colocação em família substituta, através de 

guarda, tutela ou adoção. O critério fundamental para verificação dessa 

questão é o melhor interesse da criança ou do adolescente, ou seja, 

deve-se analisar no caso concreto qual família, a natural ou a substituta, 

tem condições de proporcionar um ambiente mais adequado para o 

desenvolvimento sadio e completo do ser humano. De mais a mais, vale 

ponderar que a alteração da guarda de uma criança deve ser 

acompanhada de muita cautela, pois pode colocar em risco o bem-estar 

físico e psicológico do infante e malferir os princípios da dignidade e 

proteção integral da criança e do adolescente. Desta feita, frente às 

circunstâncias fáticas do caso concreto e objetivando a preservação da 

criança, tem-se que ela deve ser protegida de constantes modificações de 

lar, mormente quando não há elementos seguros a indicar que a troca de 

ambiente seja benéfica e a nova alteração de sua rotina resultará em 

melhorias para as suas condições. No caso em apreço, verifico que 

restaram demonstrados os requisitos legais exigidos para deferimento da 

liminar vindicada, visto que a requerente é detentora legal da guarda do 

filho, inexistindo nos autos informações de que sob a guarida da genitora 

a criança estava sendo submetido à situações de risco ou vulnerabilidade, 

razão pela prevalece o pacto outrora formulado entre as partes (fl. 46). 

Nesta esteira, a recusa do demandado em entregar à genitora o menor 

afigura-se ilegal, razão pela qual impositiva a concessão da tutela 

requerida na exordial. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, 

DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a imediata 

expedição do competente mandado de busca e apreensão do menor 

Lucas Gabriel Dantas Félix. Expeça-se carta precatória para a comarca de 

Juína-MT, devendo ser consignado que qualquer dificuldade no 

cumprimento da ordem judicial deve ser acionado o Conselho Tutelar e, 

caso necessário, reforço policial. Em prosseguimento, nos termos do art. 

334, do NCPC, cite-se o requerido e intime-se a requerente para a 

audiência de conciliação no dia 19 de junho de 2020, às 14h00min, 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). 

Finalmente, defiro à requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC. Ciência ao MPE. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sapezal/MT, 25 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000403-31.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENI DA COSTA MACIEL (EXECUTADO)

TININHO CONTABILIDADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000403-31.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: TININHO 

CONTABILIDADE EIRELI - ME, VALTENI DA COSTA MACIEL Nos termos do 

art. 829 do NCPC, determino a citação da parte executada para, em três 

dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor 

dos honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo 

acima assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de 

mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, 

que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do 

referido dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à que alude o art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 249 de 280



828 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-09.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE CASSIO BORELLI EIRELI (EXECUTADO)

DOUGLAS DE CASSIO BORELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000204-09.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA EXECUTADO: 

DOUGLAS DE CASSIO BORELLI EIRELI, DOUGLAS DE CASSIO BORELLI 

Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, recebo a exordial 

e, nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação da parte 

executada para, em três dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do 

NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários advocatícios. No caso de 

pagamento integral no prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%. 

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso 

o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 

termos do §2º do referido dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à 

que alude o art. 828 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-44.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LAJES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000428-44.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: MOACIR LAJES 

Analisando os autos, bem assim em consulta ao site do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente data, o requerente 

não providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de distribuição 

do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino 

a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo 

de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas 

processuais, devendo, dentro do interregno supra, apresentar a matrícula 

do imóvel mencionado no item ‘b’, I, da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 25 de março de 2020.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-27.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO PAIXAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-87.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-34.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, para impulsionar o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-87.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))
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INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000004-70.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA LOTTI DE ALMEIDA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-63.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000192-63.2018.8.11.0078. REQUERENTE: RENATA CRISTINA SANTOS 

AZEVEDO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 

485, III, do CPC dispõe o seguinte: Art. 485. O juiz nao resolvera o merito 

quando: III – por nao promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Verifica-se que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada, não se manifestou sobre 

ato processual realizado há mais de 30 dias. Ante o exposto, e com fulcro 

no 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, diante da inércia do autor. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a inércia decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo ___________ VISTOS, HOMOLOGO A 

SENTENÇA ELABORADA PELO JUIZ LEIGO, NOS TERMOS ACIMA 

PROFERIDOS. SAPEZAL, 28 de agosto de 2019. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000060-40.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUCATAN PAULO NUNES CERVO OAB - MT0020849A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER DOS SANTOS CABRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000060-40.2017.8.11.0078. REQUERENTE: EDNALDO BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: JADER DOS SANTOS CABRAL Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte: Art. 485. O juiz nao 

resolvera o merito quando: III – por nao promover os atos e as diligencias 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Verifica-se que a parte Requerente, mesmo devidamente intimada, não se 

manifestou sobre ato processual realizado há mais de 30 dias. Ante o 

exposto, e com fulcro no 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, diante da inércia do autor. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a inércia 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo ___________ 

VISTOS, HOMOLOGO A SENTENÇA ELABORADA PELO JUIZ LEIGO, NOS 

TERMOS ACIMA PROFERIDOS. SAPEZAL, 28 de agosto de 2019. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-65.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN JESSICA BASTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010238-65.2013.8.11.0078. REQUERENTE: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER REQUERIDO: ELLEN JESSICA BASTOS DE ALMEIDA 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte: Art. 

485. O juiz nao resolvera o merito quando: III – por nao promover os atos e 

as diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Verifica-se que a parte Requerente, mesmo devidamente 

intimada, não se manifestou sobre ato processual realizado há mais de 30 

dias. Ante o exposto, e com fulcro no 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, diante da inércia do 

autor. Considerando ainda que não houve comprovação de que a inércia 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo ___________ 

VISTOS, HOMOLOGO A SENTENÇA ELABORADA PELO JUIZ LEIGO, NOS 

TERMOS ACIMA PROFERIDOS. SAPEZAL, 28 de agosto de 2019. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-68.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLMERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-72.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE CORDEIRO COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000028-30.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: LAERTE CORDEIRO COELHO - ME Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

09 de junho de 2020, às 17h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000021-38.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT Considerando 

as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 13h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

ELIANA CONCEICAO DA SILVA 57094292104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001421-24.2019.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: ELIANA CONCEICAO DA SILVA 57094292104, ELIANA 

CONCEICAO DA SILVA Considerando as disposições contidas na Portaria 

Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora 

agendada, para o dia 22 de junho de 2020, às 13h30min. Intime-se nos 

termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-17.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO CONTAINER EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000294-17.2020.8.11.0078. REQUERENTE: EMERSON DOS SANTOS REIS 

REQUERIDO: PORTO CONTAINER EIRELI - ME Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 15h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-78.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOLÓGIC CAR WASH SAPEZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000277-78.2020.8.11.0078. REQUERENTE: JULIANA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: ECOLÓGIC CAR WASH SAPEZAL Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 16h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-63.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GODOY ALEVADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000278-63.2020.8.11.0078. REQUERENTE: GUSTAVO GODOY 

ALEVADO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 16h00min. Intime-se nos termos consignados na 
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decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-57.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000356-57.2020.8.11.0078. REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 14h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-19.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO OAB - MT0016152S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM KRUG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000128-19.2019.8.11.0078. REQUERENTE: REFLORESTAMENTO 

ENCANTADO LTDA - ME REQUERIDO: RUBEM KRUG Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 14h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-98.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO BRUNALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001429-98.2019.8.11.0078. REQUERENTE: LEANDRO APARECIDO 

BRUNALDI REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN 

E INVESTIMENTO Considerando as disposições contidas na Portaria 

Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora 

agendada, para o dia 22 de junho de 2020, às 17h00min. Intime-se nos 

termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-04.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS (REQUERENTE)

PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000269-04.2020.8.11.0078. REQUERENTE: JAIRO DE JESUS, PAULO DE 

JESUS REQUERIDO: SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP Considerando 

as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

22 de junho de 2020, às 15h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 10/08/2020 13:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-78.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OCLEIA PEREIRA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, nas pessoas de seus advogados devidamente 

habilitados nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 10/08/2020 13:40 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-16.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FORTRON AUTOMAC?O AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VIANA COUTO OAB - PR49973 (ADVOGADO(A))

PAULINA SALVADOR RADI OAB - PR96287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAO COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 10.08.2020 às 13:00hs, na sala do CEJUSC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR TIBURCIO SOARES (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 09/06/2020 às 16:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-51.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU COZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO XAVIER DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência da Decisão de Id. 30473051, bem como, 

da audiência instrução e julgamento do dia 10 de junho de 2020, às 

13h00min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias antes da audiência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-62.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000636-62.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: VALDECIR 

ANTONIO LIMBERGER Considerando que compete à parte autora realizar 

as diligências necessárias a fim de obter o paradeiro da parte adversa, 

sendo deferido o pedido de buscas por intermédio dos sistemas de 

cooperação (tais como Infojud), apenas de forma excepcional, quando 

comprovado que já se esgotou todos os meios disponíveis à parte, o que 

não restou demonstrado no presente caso, INDEFIRO o pedido retro e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, retornem conclusos. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-95.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010268-95.2016.8.11.0078. REQUERENTE: EDINEI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Perlustrando os autos, verifico que pretende o 

exequente o cumprimento da sentença que condenou o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios. Todavia, consoante se dessume 

da sentença de id 16694480, por ser o executado beneficiário da 

gratuidade judiciária, remanesce suspensa a exigibilidade do débito 

exequendo. Ante o exposto, não tendo o exequente demonstrado que 

deixou de existir situação de insuficiência de recursos do executado, 

determino a remessa dos autos em epígrafe ao arquivo, mediante adoção 

das anotações e formalidades de praxe. Às providências. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-33.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA ALEKNOVIC (REQUERENTE)

SERGIO AUGUSTO ESCAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME (REQUERIDO)

ABEL ZAFFANI (REQUERIDO)

ADINEIA BELLAO ZAFFANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000054-33.2017.8.11.0078. REQUERENTE: SERGIO AUGUSTO ESCAME, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA ALEKNOVIC REQUERIDO: 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME, ABEL ZAFFANI, 

ADINEIA BELLAO ZAFFANI Ante o teor da certidão retro, insta consignar 

que o recurso inominado interposto pela parte demandada fora apreciado 

ao id 10704488, oportunidade em que foram indeferidas as benesses da 

gratuidade judiciária e determinado o recolhimento do preparo recursal, ao 

passo que, transcorrido sem manifestação o prazo assinalado, foi 

certificado o trânsito em julgado da sentença. Superadas tais questões, 

considerando que o executado tem advogado constituído nos autos, 

promova-se sua intimação acerca da decisão de id 16694173 via DJe. 

Transcorrido in albis o prazo legal sem pagamento e sem oposição de 

embargos, manifeste-se o exequente em 15 (quinze) dias. Oportunamente 

tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BATISTA OAB - MT18317/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000937-09.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JULIANA DA SILVA BATISTA 

REQUERIDO: POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA. JULIANA DA SILVA BATISTA ajuizou ação de 

obrigação de fazer em face de POSITIVO DISTRIBUIDORA DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Após regular trâmite processual, a parte autora informou que não tem mais 

interesse no prosseguimento da demanda, consoante petição retro. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o 

relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado n. 

90 do FONAJE. Sem custas e honorários. Tendo em vista a preclusão 

lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). 
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Cumpridas as determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA CONJUNTA Nº 11/DF/TAB/PG.

O EXMO. SENHOR DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. JUIZ DE DIREITO 

E DIRETOR DO FORO DE TABAPORÃ E PORTO DOS GAÚCHOS, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, E,

 CONSIDERANDO que a excepcional situação referente ao COVID-19;

CONSIDERANDO as Portariasconjuntas 247/2020 e 249/2020 expedidas 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO o Ofício Circular 35/2020 –CGJ –CIA 

0012698-60.2020.8.11.0000 que orienta aspectos referentes aos 

protocolos de peças criminais oriundas da Delegacias de Polícia;

 RESOLVE:

Artigo 1º. Preliminarmente, dê-sea ciência do referido Ofício Circular 

35/2020 –CGJ à Autoridade Policial e ao Ministério Público;

 Artigo 2º.Considerando que as Comarcas de Porto dos Gaúchos e de 

Tabaporã possuem PJE crime instalados, determino que o recebimento das 

comunicações de prisão em flagrante ou qualquer outra medida criminal, 

inclusive os Inquéritos Policiais, sejam realizados prioritariamente pelo PJE, 

com comunicação eletrônica via e-mail do protocolo ou por telefone ao 

gestor responsável.

 §1º:Caso haja impossibilidade justificada de utilização do PJE, qualquer 

que seja o motivo, o protocolo deverá ser realizado via eletrônica, 

devendo ser remetido por e-mail, bem como comunicado por telefone do 

respectivo envio feito via e-mail.

 §2º: Os e-mails das Comarcas, constando os e-mails funcionais dos 

servidores, bem como da assessoria e magistrado, para recebimento de 

tais peças, bem como os telefones dos servidores responsáveis deverão 

ser informados pela Diretoria do Foro à autorida de policial e ao Promotor 

de Justiçadas respectivas Comarcas.

 Artigo 3º.E nenhuma hipótese, o protocolo deverá ser feito de forma 

física, sendo que os processos supracitados, somente serão 

regularizados em sua forma física, conforme o caso, após o período 

extraordinário.

 Artigo 4º.Os casos omissos ou peculiares serão verificados 

casuisticamente, por meio da comunicação eletrônica supracitada.

Artigo 5º.Encaminhe-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça deste Estado, bem como a OAB.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Tabaporã e Porto dos Gaúchos, 23 de março de 2020.

 Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000001-33.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANDRADE FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000001-33.2019.8.11.0094 Assunto: [Indenização 

por Dano Moral] Autor: ALEXANDRE ANDRADE FAGUNDES Requerido: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. À vista de tudo que 

consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do 

Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-96.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO DE LUCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a 

contestação de Id. 30130226, no prazo legal. TABAPORÃ, 25 de março de 

2020. Assinado Digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11230 Nr: 852-07.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de honorários advocatícios resultantes de título 

judicial, movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato 

Grosso, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, tendo o exequente informado o pagamento 

do débito exequendo, bem como requereu a extinção da presente 

execução, tendo em vista a quitação de débito perseguido.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que o exequente informou 

que a presente execução foi satisfeita, tendo em vista que houve o 

pagamento do débito exequendo.

 Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

informação prestada pelo credor, mister a extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução de honorários advocatícios resultantes de título judicial, 

movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 924, II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que não houve impugnação à execução pela autarquia 

requerida, incabível a condenação em honorários no cumprimento de 

sentença, inteligência do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11231 Nr: 853-89.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de honorários advocatícios resultantes de título 

judicial, movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato 

Grosso, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, tendo o exequente informado o pagamento 

do débito exequendo, bem como requereu a extinção da presente 

execução, tendo em vista a quitação de débito perseguido.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que o exequente informou 

que a presente execução foi satisfeita, tendo em vista que houve o 

pagamento do débito exequendo.

 Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

informação prestada pelo credor, mister a extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução de honorários advocatícios resultantes de título judicial, 

movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 924, II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que não houve impugnação à execução pela autarquia 

requerida, incabível a condenação em honorários no cumprimento de 

sentença, inteligência do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11984 Nr: 719-28.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de honorários advocatícios resultantes de título 

judicial, movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato 

Grosso, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, tendo o exequente informado o pagamento 

do débito exequendo, bem como requereu a extinção da presente 

execução, tendo em vista a quitação de débito perseguido.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que o exequente informou 

que a presente execução foi satisfeita, tendo em vista que houve o 

pagamento do débito exequendo.

 Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

informação prestada pelo credor, mister a extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução de honorários advocatícios resultantes de título judicial, 

movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 924, II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que não houve impugnação à execução pela autarquia 

requerida, incabível a condenação em honorários no cumprimento de 

sentença, inteligência do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20712 Nr: 78-69.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de honorários advocatícios resultantes de título 

judicial, movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato 

Grosso, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, tendo o exequente informado o pagamento 

do débito exequendo, bem como requereu a extinção da presente 

execução, tendo em vista a quitação de débito perseguido.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que o exequente informou 
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que a presente execução foi satisfeita, tendo em vista que houve o 

pagamento do débito exequendo.

 Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

informação prestada pelo credor, mister a extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução de honorários advocatícios resultantes de título judicial, 

movida por Agnaldo Valdir Pires, em face do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 924, II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que não houve impugnação à execução pela autarquia 

requerida, incabível a condenação em honorários no cumprimento de 

sentença, inteligência do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28525 Nr: 1251-89.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Roni Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Marcelino Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiência/júri, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima 

assinalado será prorrogado, sendo inócua, neste momento, a designação 

de nova data para realização do julgamento.

 Deverá, após o termino do prazo supracitado, os autos retornarem 

conclusos para análise dos pedido contidos, com designação de data para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se todos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30350 Nr: 194-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Andrade de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico à fl. 97-verso, que o executado 

concordou com os valores contidos na planilha de fl. 95, apresentada pela 

exequente, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados 

pela exequente à fl.95.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 196-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casturina de Castro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico à fl. 88-verso, que o executado 

concordou com os valores contidos na planilha de fl. 86, apresentada pela 

exequente, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados 

pela exequente à fl. 86.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32082 Nr: 1139-86.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiência/júri, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima 

assinalado será prorrogado, sendo inócua, neste momento, a designação 

de nova data para realização do julgamento.

 Deverá, após o termino do prazo supracitado, os autos retornarem 

conclusos para análise dos pedido contidos, com designação de data para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se todos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9622 Nr: 486-02.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do transito em julgado do acórdo que extinguiu presente feito.

Remetam-se estes autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23531 Nr: 233-04.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Sonia Veridiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, colhe-se da certidão de fl. 194, que devidamente 

intimado do cumprimento de sentença, o Instituto requerido permaneceu 

silente, deixando decorrer o prazo, sem apresentar impugnação, motivo 

pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados pelo exequente.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se. Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA - 

OAB:22806-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Isto porque, a idade do acusado não traduz necessariamente situação 

grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais 

circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, 

especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como 

grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas 

para fins de inclusão no grupo de risco.Aliás, a situação do acusado não 

se configura como de gravidade ou situação de risco que recomendem 

modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, 

do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não demonstrar qualquer 

situação iminente de gravidade ou urgência/emergência no estado de 

saúde do requerente. Ademais, em relação às medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito 

das unidades penais, constata-se também que o órgão competente 

(Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/Secretaria de Estado 

de Segurança Pública/ Governo do Estado de Mato Grosso) adotou as 

devidas providências para resguardar a integridade física e respectiva 

saúde dos reclusos, conforme se extrai do inteiro teor da NOTA TÉCNICA 

ORIENTATIVA 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA 

ORIENTATIVA 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da 

Cadeia Pública Local está apropriadamente cientificado.Logo, não se 

vislumbra impedimento ou empecilho ao regular exercício dos direitos 

constitucionais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, em face do 

surgimento da referida doença viral, eis que igualmente priorizado e 

aderido medidas de prevenção nas unidades penais e cadeias públicas de 

todo o Estado de Mato Grosso.Diante de todo o exposto, constatam-se 

inocorrentes quaisquer hipóteses legais ou normativas que configurem a 

aplicabilidade ou recomendem no caso em apreço, a concessão de 

medidas cautelares em favor do acusado na forma substitutiva da prisão 

preventiva outrora decretada.Intimem-se os jurados as testemunhas e 

interessados. Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 661-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romalino Pedro Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 1661-50.2017.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico à fl. 90-verso, que o executado 

concordou com os valores contidos na planilha de fl. 88, apresentada pela 

exequente, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados 

pela parte exequente à fl. 88.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários 

para expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30349 Nr: 193-17.2018.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Theodoro da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico à fl. 81-verso, que o executado 

concordou com os valores contidos na planilha de fl. 79, apresentada pela 

exequente, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados 

pela exequente à fl. 79.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-49.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000127-49.2020.8.11.0094. AUTOR: PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY 

REU: ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos, etc. 1. RECEBO o presente 

processo de conhecimento juntamente com sua emenda de Id. n. 

30150845, como ação de cobrança, e determino a designação de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste juízo; 2. CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido para comparecimento, fazendo constar que caso 

não haja composição amigável, a parte requerida terá o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar CONTESTAÇÃO, cujo termo inicial será a 

data da audiência; 3. INTIME-SE a parte requerente para comparecimento 

na aludida solenidade, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada; 4. Oportunamente tornem os autos conclusos. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-34.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000128-34.2020.8.11.0094. AUTOR: PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY 

REU: ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME Vistos, etc. 1. RECEBO o 

presente processo de conhecimento juntamente com sua emenda de Id. n. 

30151869, como ação de cobrança, e determino a designação de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste juízo; 2. CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido para comparecimento, fazendo constar que caso 

não haja composição amigável, a parte requerida terá o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar CONTESTAÇÃO, cujo termo inicial será a 

data da audiência; 3. INTIME-SE a parte requerente para comparecimento 

na aludida solenidade, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada; 4. Oportunamente tornem os autos conclusos. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-08.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGRECIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDA CRISTINA FERREIRA BARBOSA OAB - MG140958 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000089-08.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: RONEGRECIO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME Vistos. 

Cumpra-se o já determinado. TABAPORÃ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-08.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGRECIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDA CRISTINA FERREIRA BARBOSA OAB - MG140958 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000089-08.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: RONEGRECIO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME Vistos. 

Cumpra-se o já determinado. TABAPORÃ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-08.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGRECIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDA CRISTINA FERREIRA BARBOSA OAB - MG140958 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000089-08.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: RONEGRECIO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME Vistos. 

Cumpra-se o já determinado. TABAPORÃ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-08.2018.8.11.0094
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Parte(s) Polo Ativo:

RONEGRECIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDA CRISTINA FERREIRA BARBOSA OAB - MG140958 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000089-08.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: RONEGRECIO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME Cumpra-se o 

andamento 30643761. TABAPORÃ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-57.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ 1000562-57.2019.8.11.0094 

REQUERENTE: JAQUELINE DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O A 

parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. TABAPORÃ, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000208-87.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

C B ZANANDREA - ME (REQUERIDO)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

MABIANNI FRANCELLI LEMES JUSTO OAB - GO32361 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000208-87.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Certifico que a 

contestação ofertada é tempestiva, assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, por meio de sua procuradora, para no prazo de 15 

dias apresentar impugnação à contestação. Tapurah/MT, 24 de março de 

2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-86.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ EICKHOFF (EXECUTADO)

DANIELLE BAUMEL EICKHOFF (EXECUTADO)

LEONARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

LUIZ UMBERTO EICKHOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000221-86.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo de 15 

dias, quanto a certidão do Oficial de Justiça, ID 25556243, e requerer o 

que entender de direito. Tapurah-MT, 24 de março de 2020. Carlyne Ortiz 

Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-84.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000150-84.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no endereço a ser cumprido ao ato, por 

meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra. Tapurah/MT, 25 de março de 2020. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-84.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000153-39.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Penhor Agrícola (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 260 de 280



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000153-39.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, com valor correspondente ao exato 

local de cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço , link do 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato 

deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido à origem no estado em que se encontra. 

Tapurah/MT, 25 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000152-54.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOY BALISTIERI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANE FRANCHESCA MONTEIRO OAB - MT24393/O-O (ADVOGADO(A))

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000152-54.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação aos embargos 

monitórios. Tapurah/MT, 25 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR PASSAIA COCETIN (EXECUTADO)

ANDREIA OLIVEIRA BANDEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000157-76.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 1.408,90, em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, por meio da Guia emitida no endereço  link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, em conformidade com o 

requerimento a ID 26580229. Tapurah/MT, 25 de março de 2020. Jucileine 

Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR PASSAIA COCETIN (EXECUTADO)

ANDREIA OLIVEIRA BANDEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000157-76.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 15 dias, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito. Tapurah-MT, 25/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE 

LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ UMBERTO EICKHOFF (EXECUTADO)

DANIELLE BAUMEL EICKHOFF (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ EICKHOFF (EXECUTADO)

LEONARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

NOEMIA CIMA EICKHOFF (EXECUTADO)

EDENARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000164-68.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono os 

autos para intimar da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para 

manifestação no prazo de 15 dias quanto ao andamento do feito. 

Tapurah/MT, 25 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000498-05.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA INES BREITENBACH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000498-05.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora por seu(a) procurador(a), para manifestação, quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça (ID 29812871), sob pena de devolução a 

origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 25/03/2020 Rogério 

Soares de Barros Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-08.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ADRIANA PICCINI (REQUERENTE)

ANGELA BERNARDES PRESTES (REQUERENTE)

CAROLINE BERNARDES PRESTES PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BOUVIE ROEWER OAB - MT0006299A (ADVOGADO(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPÓLIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000168-08.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 30 dias, quanto a certidão do Oficial de Justiça, ID 21223869, sob pena 

de devolução a origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 

25/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-82.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ EICKHOFF (EXECUTADO)

DANIELLE BAUMEL EICKHOFF (EXECUTADO)

NOEMIA CIMA EICKHOFF (EXECUTADO)

LEONARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

EDENARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000176-82.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça 

ID 29583930, requerendo o que entender de direito. Tapurah, MT, 

25/03/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-24.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. CARLOS - FUNERARIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010045-24.2016.8.11.0085 REQUERENTE: FERNANDO 

MACHADO REQUERIDO: M. A. CARLOS - FUNERARIA - ME Vistos. 

Considerando a apresentação de contestação de mérito pela parte 

requerida, intime-se a parte autora para que, querendo, impugne a 

contestação, no prazo legal. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Terra Nova do Norte-MT, 28 

de março de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-84.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. -. P. D. J. D. C. D. T. N. D. N. (AUTOR(A))

D. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REU)

A. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000077-84.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE, 

DANIELE OLIVEIRA SOUZA RÉU: ALDEMIR SANT ANA, ADRIANO RECH 

Vistos. Cuida-se de “ação anulatória de registro de nascimento c/c 

retificação de registro de nascimento”, ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Giovanna Souza 

Sant’ana, representada pela genitora Daniele Oliveira Souza, em desfavor 

de Aldemir Sant’ana e Adriano Rech, ambos qualificados nos autos. A 

inicial foi recebida ao Id. 18236718, deferindo os benefícios da gratuidade 

da justiça, bem como determinando a citação da parte requerida e 

designação de audiência de conciliação. Realizada a solenidade 

conciliatória, as partes formularam acordo conforme termo juntado ao Id. 

19106205. Juntou-se aos autos o estudo psicológico (Id. 21590350), bem 

como o estudo social (Id. 21591754), onde se constatou a ausência de 

vínculo afetivo entre o pai registral e a requerente. O representante 

ministerial se manifestou ao Id. 24894071, opinando pela homologação do 

acordo, declarando a nulidade do assento civil de nascimento de Giovanna 

Souza Sant’ana, em relação à paternidade do requerido Aldemir Sant’ana, 

com a consequente declaração de paternidade de Adriano Rech, em 

relação à requerente. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

autocomposição entre as partes litigantes, as quais estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido. 

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses da 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação. Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de Id. 

19106205, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. DECLARO a nulidade 

do assento civil de nascimento de GIOVANNA SOUZA SANT’ANA, em 

relação à paternidade do requerido ALDEMIR SANT’ANA e, por 

conseguinte, DECLARO a paternidade de ADRINO RECH em relação a 

requerente Giovanna. OFICIE-SE o Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais de Terra Nova do Norte, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

PROCEDA à AVERBAÇÃO desta sentença, excluindo o nome do requerido 

ALDEMIR SANT’ANA como pai e, incluindo o nome de ADRIANO RECH. 

Eventuais custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade da parte 

requerente, eis que beneficiária da gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-85.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000301-85.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): NELMA PEREIRA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por NELMA 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Firmada a 

competência deste juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente exordial. Considerando que o CPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juízo. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira aos autos, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação. CUMPRA-SE. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-85.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000301-85.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): NELMA PEREIRA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por NELMA 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Firmada a 

competência deste juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente exordial. Considerando que o CPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juízo. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira aos autos, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-85.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000301-85.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): NELMA PEREIRA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por NELMA 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Firmada a 

competência deste juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente exordial. Considerando que o CPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juízo. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira aos autos, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-85.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000301-85.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): NELMA PEREIRA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por NELMA 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Firmada a 

competência deste juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente exordial. Considerando que o CPC dispõe que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juízo. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira aos autos, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000650-25.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/11/2019 

Hora: 16:30

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-19.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA KUHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VILMAR KUHN (INTERESSADO)

VALTER KUHN (INTERESSADO)

EVANDRO KUHN (INTERESSADO)

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010121-19.2014.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, tendo em vista que a 

parte autora pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-08.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CAPELARI HOFFMANN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o necessário para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

ID 25162418.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-28.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010036-28.2017.8.11.0085. Vistos. A parte promovente interpôs recurso 

inominado (ID. 29122553), com pedido de justiça gratuita, todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que a parte promovente seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, INTIME-A para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, apresente o extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, 

declaração do imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que 

possa comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (na pasta de Análise de Recurso). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-14.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo n.º 

1000308-14.2019.8.11.0085 Reclamante: GLACIR DOS SANTOS 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Tendo em vista o que noticiado pela parte autora via do ID 

Núm. 21903942 , JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Giordana 

Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-19.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ALMEIDA (REQUERENTE)

IRDES TEREZINHA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COSTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º: . 

1000200-19.2018.8.11.0085 Reclamantes: IRDES TEREZINHA TORRES/ 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA Reclamado: PEDRO COSTIN AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS c/c REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS Visto, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício e ou 

preliminares que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão os autores. Compulsando os autos, verifica-se que a causa 

de pedir da parte autora é o pedido de INDENIZAÇÃO por danos morais e 

reparação por danos materiais, tendo alegado que em meados do mês de 

Abril de 2014, o requerido havia doado aos autores: 01 (um) motor Perkis 

6358; 01 (uma) bomba D’Água 2” (duas polegadas); 01 (um) moinho VN3 

sem base, todos sem funcionamento, portanto, inservíveis ao requerido, 

ora doador e com esforço, após algum tempo, conseguiram consertar os 

equipamentos, e gastaram em torno de R$ 15.273,00 (quinze mil duzentos 

e setenta e três reais), em peças e mão de obra. Continuam que passados 

cerca de 02 (dois) anos após a doação dos equipamentos, o requerido foi 

até a residência dos autores, arrombou o portão, adentrou em seu 

domicílio, subtraindo para si, todos os equipamentos doados 
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anteriormente, além de 01 (um) fervedor centrífuga, marca universal; 

mangueiras e registros, tendo inclusive registrado B.O. (Boletim de 

Ocorrência), e requer por fim pedido indenizatório de danos materiais e 

morais. O Demandado contesta as alegações da inicial, e requer a 

improcedência da ação, mencionando que não teria como validar a 

pretensão dos autores, vez que sequer há comprovação de que os 

equipamentos objeto da reclamação foram doados, fazendo inclusive 

pedido contraposto. Por conseguinte, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, a improcedência da 

ação neste caso se impõe. Desta feita, que narra os Autores que 

“Excelência, em meados do mês de Abril de 2014, o requerido havia doado 

aos autores: 01 (um) motor Perkis 6358; 01 (uma) bomba D’Água 2” (duas 

polegadas); 01 (um) moinho VN3 sem base, todos sem funcionamento, 

portanto, inservíveis ao requerido, ora doador. Recebidos os objetos 

acima descritos, os autores, bastante entusiasmados, passaram juntar 

suas economias no intuito de tentar solucionar os vícios dos referidos 

equipamentos. Assim, em virtude da falta de recursos financeiros dos 

autores aliados à complexidade da manutenção, passaram-se 

aproximadamente 60 (sessenta) dias para que os objetos fossem 

completamente consertados. Para tanto, os autores gastaram em torno de 

R$ 15.273,00 (quinze mil duzentos e setenta e três reais), em peças e mão 

de obra. Ocorre que passados cerca de 02 (dois) anos após a doação 

dos equipamentos, o requerido foi até a residência dos autores, arrombou 

o portão, adentrou em seu domicílio, subtraindo para si, todos os 

equipamentos doados anteriormente, além de 01 (um) fervedor centrífuga, 

marca universal; mangueiras e registros. Em 09/05/2017, após constatar o 

furto em sua residência, o Requerente Marcos ligou para o requerido, no 

intuito de reaver os bens subtraídos, porém o referido alegou que era 

proprietário dos objetos e que não os devolveria . Indagado sobre o 

fervedor centrífuga, o requerido afirmou que somente o levou porque 

estava junto aos demais objetos, desligando o telefone logo em seguida. 

Por fim, excelência, os fatos acima narrados, foram devidamente 

comunicados à Polícia judiciária civil desta comarca, através do boletim de 

ocorrência nº 2017.155924 (anexo) para adoção de providências 

necessárias quanto a responsabilização criminal do requerido”. Nesta 

perspectiva, mesmo que sensível este juízo a toda narrativa descrita pelos 

Demandantes, verificamos que há ausência de outros elementos e 

fundamentos fáticos que impedem o reconhecimento do direito pleiteado 

pelos autores, já que ausentes a comprovação inclusive de que houve 

realmente a doação dos equipamentos reclamados, bem como ainda, o 

furto na residência. Assim, não fez os reclamantes prova quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito 

inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência 

uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS E INFORMAÇÕES 

MÍNIMAS, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SUPÕE APRESENTAÇÃO 

DE ELEMENTOS MÍNIMOS A AMPARAR JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71006380349, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 

24/11/2016). EMENTA- RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PLANO DE SAÚDE – ISENÇÃO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE – FATO NÃO COMPROVADO – 

AFIRMAÇÃO BASEADA EM PROVAS UNILATERAIS E CONVERSAS DE 

WHATSAPP – PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A pretensão inicial 

fundada em indenização por danos morais e obrigação de fazer por 

suposta negativa de atendimento de operadora de plano de saúde deve 

ser julgada improcedente, uma vez que as alegações iniciais se baseiam 

em provas unilaterais e “print” de conversas de whatsapp. É 

incontroverso o fato de que a adesão ao plano de saúde previu a isenção 

de carência para qualquer atendimento médico. Não há provas que a Ré 

tenha negado o atendimento exigindo o cumprimento das carências 

contratuais, sendo que tal prova é de incumbência do consumidor, por se 

tratar de prova constitutiva do direito pleiteado, nos moldes do artigo 373, I, 

do NCPC. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar 

improcedente a ação proposta.(Orgão Julgador: Turma Recursal Única, 

Relator MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data do Julgamento 

12/12/2017, Data de Publicação: 12/12/2017). Portanto, em que pesem as 

considerações tecidas pelos autores, não houve real comprovação de 

que a ilegalidade praticada, foi efetivada pela conduta do Réu. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a Meritíssima Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-05.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000910-05.2019.8.11.0085 Reclamante: MARISTELA GARCIA Reclamada: 

B2W COMPANHIA DIGITAL S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na 

alegação de falha na prestação do serviço, haja vista que a Autora após 

adquirir produto da Reclamada, e nunca foi entregue, o que lhe gerou 

sentimento de descaso, ante as inúmeras reclamações efetuadas e 

transtornos. Ao final pugnou pela condenação da requerida à devolução 

dos valores pagos pelo produto, bem como ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide, assim, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DA PRELIMINAR Preliminar de 

ilegitimidade passiva da Reclamada - afastada A preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela reclamada, não merece ser acolhida, pois a mesma 

oferece aos seus consumidores a possibilidade de adquirir produtos por 

meio de cartão de crédito e site, sendo indiscutível que a reclamada 

também aufere os lucros com a utilização dos serviços, portanto, não 

pode se furtar de responder por eventual dano causado a seus 

consumidores. Neste caso, a legitimidade passiva encontra fundamento na 

norma inserta no parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do 

Consumidor, que reza: Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo. Ainda temos corroborando, o que preconizado no 

artigo 18 do CDC que assim preleciona: Art.18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
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pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Assim, 

temos que fabricante e comerciante respondem solidariamente por vício de 

produto, e é possível indenização pela perda do tempo de consumidor. 

Nos termos expostos, eis que inaceitável a prática dos comerciantes de 

imputar a responsabilidade pelo vício do produto unicamente ao fabricante, 

pois, pela letra da lei, são responsáveis de modo solidário pelo defeito 

apresentado, devendo, de acordo com o artigo 18, do CDC, sanar o 

defeito no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilização por 

danos materiais e, em alguns casos, inclusive, por danos morais. À luz do 

CDC, sempre que houver vício no produto ou serviço que prejudique o 

Consumidor, ainda que a cadeia de consumo se divida em várias partes 

diferenciadas, em que cada produto ou serviço se refira a um ou mais 

fornecedores, prevalece solidariamente entre todos, não podendo repelir a 

responsabilidade objetiva. 3. No mérito a pretensão é procedente. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando presente a 

verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a hipossuficiência do 

consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Alega a Reclamante 

que adquiriu da Promovida através de uma promoção uma GELADEIRA/ 

REFRIGERADOR ELECTROLUX FRENCH DOOR DM84X 579 LITROS — 

INOX pelo valor de R$ 1.387,45 (Um mil, trezentos e oitenta e sete reais e 

quarenta e cinco centavos), efetuando o pagamento mediante boleto 

bancário (comprovante anexo). Que efetuado o pedido e pago o boleto 

bancário, acessou no site da requerida sua conta para acompanhar 

pedido, onde foi surpreendida pela inexistência do pedido do 

eletrodoméstico adquirido. Tentado contato via SAC junto ao 0800 da 

Promovida, não obteve êxito. Assim, precisa com urgência de provimento 

jurisdicional para que a Promovida efetue a entrega da GELADEIRA / 

REFRIGERADOR ELECFROLUX FRENCH DOOR DM84X 579 LITROS — 

INOX ou, na impossibilidade, requer que a Promovida efetue a devolução 

do valor pago pelo produto; e que pretende ainda que este Juízo condene 

a Promovida em danos morais (em 10 salários mínimos a título de 

sugestão), tendo em vista os danos suportados e a falta de cuidado no 

trato com os consumidores dos seus serviços e produto. Em contestação 

a Reclamada alega ilegitimidade de parte, que não é a responsável pelo 

fornecimento do produto, e que inexiste ato ilícito, não tendo então 

responsabilidade em indenizar acerca de um dano que não deu causa, 

vez que se trata de fraude. Contudo, verifico que razão não assiste a 

Reclamada. Em análise das provas juntadas com a petição inicial, 

verifica-se que realmente a Reclamante efetuou a compra e seu produto 

não foi devidamente entregue, bem como até o momento da distribuição da 

ação, não teve o valor devolvido. Desta forma, cabível a restituição do 

valor pago pelo produto não entregue a Reclamante. Contudo, deve ser 

devolvido o valor pago pela Autora, que perfaz a quantia de R$ 1.387,45 

(Um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), 

além do que o valor deve ser devolvido de forma simples, pois ausente o 

requisito da cobrança indevida, contido no parágrafo único do Art. 42 do 

CDC. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, a 

Reclamante, por erro da Reclamada, não teve entregue o produto 

adquirido, o que demonstram a falha na prestação dos serviços. De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está 

vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima 

Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, uma 

atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora, para: (1º) CONDENAR 

a Reclamada a restituir a Reclamante o valor pago pelo produto no importe 

de R$ 1.387,45 (Um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do efetivo desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação; e (2º) CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante 

indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010135-66.2015.8.11.0085. Vistos. BANCO VOLKSWAGEN S/A manejou 

a presente impugnação à execução, alegando, em apertada síntese, a 

nulidade do título executivo judicial, sob o fundamento de que não houve a 

intimação acerca da sentença condenatória em nome do patrono da ré, 

havendo nulidade absoluta da decisão (ID. 22280653). Devidamente 

instada, a parte embargada manifestou-se no ID. 24023214 pela rejeição 

da impugnação à execução apresentada. Os autos vieram conclusos para 

deliberações. É O NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pesem 

os argumentos expendidos pela embargada, tem-se que os pleitos da 

embargante merecem procedência. Explica-se. Da análise dos autos, 

verifica-se que a controversa reside na legalidade, ou não, do título 

executivo judicial que embasa a execução dos autos, eis que seria nula a 

intimação da executada, ora embargante, nos moldes efetivados, por não 

observar a requisição de intimação em nome do patrono diverso do 

habilitado na lide. Nesse sentido, verificou-se antes da prolação da 

sentença de ID. 5689337 que a parte requerida requisitou a intimação nos 

seguintes termos: “Por fim, requer-se que as futuras intimações relativas a 

este processo, sob pena de nulidade, sejam feitas em nome do advogado 

RICARDO AZEVEDO SETTE, inscrito na OAB/SP sob o 138.486, com 

escritório nesta Cidade, na Av. Rio Branco, nº 80, 9º andar, Centro, cujo 

nome deverá constar na capa dos autos.” - ID. 5689300. Em 

consequência, nota-se que o Servidor(a) responsável pela expedição da 

referida intimação não observou tal requerimento, procedendo a intimação 

da parte requerida através do antigo patrono Dr. Paulo Eduardo Prado, 

conforme certidão de ID. 26795349. Com efeito, aplicando-se o bom senso 

no vertente caso, nota-se que a embargante/executada foi prejudicada, na 

inobservância de seus requerimentos, pela Serventia do Juizado Especial, 

fatos que, a toda evidência, importam na nulidade do referido ato, ante ao 

flagrante cerceamento de defesa, eis que, não sendo devidamente 

intimada, a parte não poderia se utilizar do prazo processual para a 

proposição dos recursos disponíveis e, talvez, somente por isso, referida 

sentença tenha transitado em julgado (ID. 19996133). Nesse sentido, 

colaciono o seguinte julgado: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

SUBSTABELECIMENTO - REQUERIMENTO EXPRESSO DE 

CADASTRAMENTO DE NOVOS PROCURADORES - REABERTURA DE 

PRAZO - DAR PROVIMENTO. É entendimento jurisprudencial dominante 

que, em havendo requerimento expresso de que as intimações sejam 

realizadas somente em nome dos procuradores SUBSTABELECIDOS, nula 

será a intimação realizada em nome dos advogados substabelecentes, 

ainda que o substabelecimento tenha sido feito com reservas. Constando 

requerimento expresso de que as intimações sejam direcionadas ao 

advogado substabelecido, é nula a intimação feita ao advogado 

substabelecente, independentemente, de o substabelecimento ter sido 

feito com reserva de poderes, como in casu, por prestígio ao princípio do 

contraditório, constitucionalmente consagrado". (TJMG, AI n. 

1.0145.06.294779-4/001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, J. 

08-11-2006). Outrossim, constatada a nulidade de um dos atos 

processuais, é consectário lógico a nulidade de todos os atos 

subsequentes a eles e deles dependentes, desde que correlacionados. 

Diante do exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito da embargante, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, e o faço para o fim de declarar EXTINTA A EXECUÇÃO, ante a 

ausência de exigibilidade do título judicial que a embasa, bem como para 

DECLARAR NULA a intimação da parte requerida da sentença retro e 

todos os atos subsequentes. PROCEDA-SE com a alteração acerca do 

patrono da parte requerida, conforme último requerimento, devendo ser 

reaberto prazo para manifestação, acerca da sentença de ID. 5689337. 

Considerando o lapso temporal transcorrido, DEIXO de remeter cópias a 

Diretoria do Foro para averiguar eventual responsabilização, devendo a 

Serventia do Juizado Especial ATENTAR-SE para proceder com as 

alterações necessárias em todos os processos, evitando-se morosidade 

processual, sob pena de responsabilização. DETERMINO a imediata 

liberação do valor bloqueado no ID. 22131664 via sistema BACENJUD. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º 

1000489-15.2019.8.11.0085 Reclamante: WUARLA CRISTINA DA SILVA 

OLIVEIRA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da ação formulado pela Autora no mov. ID Núm. 

21517581, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Publicada com a inserção no PJE. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz Titular de Direito, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – 

assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000870-23.2019.8.11.0085 Reclamante: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA 

MARÇAL Reclamado: BANCO BMG S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se pela declaração de inexistência de contrato de cartão 

de crédito, cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam 

declarados i legais os valores descontados na conta 

bancária/aposentadoria do Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que 

vierem a serem descontados, devidamente corrigidos, repetição de 

indébito e pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Preliminar – DA 

DECADÊNCIA Primeiro não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 
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avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

decadência, pois no momento em que constatou os descontos indevidos, 

o reclamante procurou o reclamado. O reclamante está contestando a 

inexistência/negativa dos lançamentos dos débitos, e requer a 

condenação pelos danos morais sofridos ante ao reconhecimento de falha 

na prestação dos serviços do Banco Reclamado. Assim que, afasto a 

preliminar de decadência uma vez que a presente demanda discute a 

declaração da inexistência de contrato, repita-se, verificado pelo autor em 

2019. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando aliás os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1434555574 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 14620062, 

14345555740092019, 14345555740082019, 14345555740072019, que 

vem realizando descontos na conta bancária do Requerente, conforme 

extrato anexo, sendo que em nenhum momento houve a contratação de 

cartão de crédito consignável, o qual deu origem à constituição da reserva 

de margem consignável (RMC) e que desde então a empresa tem realizado 

a retenção de margem, e decorre que houve o lançamento totalizado 

indevidamente na conta de sua aposentadoria no valor de R$ 1.197,00 de 

descontos consignados, a ser reconhecido e pago ao Requerente, vez 

que não reconhece como contratados e pela situação, pleiteia repetição 

de indébito e condenação em danos morais, restando consignar que os 

valores mensais descontados são de R$ 48,90, R$ 46,13 e R$ 4 5,93. 

Compulsando os documentos insertos no corpo da e (anexos) a 

contestação, verifica-se crível que a parte Autora realmente assinou o 

TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO 

BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO; PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG; 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO 

PRESTAMISTA. Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que o polegar da autora, 

acompanhado da assinatura de seu esposo, filho e testemunhas no Termo 

de Adesão e PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO, como foi feita na Procuração 

– ID 26201976 e Declaração de Hipossuficiência –ID 26201976. No mais, a 

Cédula de identidade apresentada na contestação trata-se da mesma 

juntada aos autos com a exordial, assim afastando qualquer indício de 

fraude na contratação. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação e na utilização do cartão de crédito objeto da lide. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que o Demandado comprova a existência da 

relação jurídica/contratada pelas partes, diferente do que alegado e 

pleiteado pela autora em sua inicial - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , vez que 

constatadas as assinaturas do esposo, filho e (polegar) na PROPOSTA DE 

ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e demais acima guisados. 

Ora, se a contratação existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte 

autora é devedora do valor apontado, no que o requerido restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados não vão de encontro à 

sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em 

sendo assim, legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DORVINA 

MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL, em desfavor do BANCO BMG S/A. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000181-42.2020.8.11.0085 Requerente: ADÃO MARINHO Requerida: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

30149723, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 30462475, sendo 

cerificada a tempestividade ID 30485961. Da preliminar suscitada pela 
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Requerida quanto a ausência da pretensão resistida, insta ressaltar que o 

art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a 

ação é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes do atraso de seu voo, desta forma, entendo 

que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra 

necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua 

pretensão. Assim, rejeito a preliminar. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO pelo 

atraso de voo proposta por ADÃO MARINHO em desfavor de GOL LINHAS 

AÉREAS S.A., alegando que contratou os serviços da reclamada no voo 

G3 – 1425, sendo o itinerário de Cuiabá (18h:35min) horário local, com 

conexão na cidade de São Paulo/SP (Guarulhos), que tinha como saída o 

horário às 22h40, voo n.º G3 – 1550, e chegada em Maceió/AL às 

01h35chegando, tendo sua volta programada para o dia 28/11/2019 

(Quinta feira), e como sua chegada em Mato Grosso estava prevista para 

as 21:55, o mesmo programou compromissos para sexta e sábado (29/11 

e 30/11/2019). No entanto, o voo de Maceió era previsto para dia 

28/11/2019 as 17:35 - voo nº G3 – 1999, com conexão em Brasília as 

21h10, voo nº G3- 1716, e chegada em Cuiabá às 21:55 horário local. 

Relata todavia, que nada disso aconteceu, o embarque em Maceió só 

ocorreu as 21h18 do dia 28/11/2019, ou seja, 4 (Quatro) horas de atraso e 

só em Maceió, sem qualquer assistência material, da qual segundo 

informação da empresa, era que o banheiro do avião estava entupido e 

estavam aguardando a regularização e teve um atraso de 18 horas para 

chegada no seu destino final, perda de conexão, falta de informações e 

não assistência ao Requerente e seus familiares, e passou por 

constrangimentos devido a frustação de não comparecer aos 

compromissos. E em razão de tantos desconfortos ocasionados não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Realizada a 

audiência de conciliação, Id. 30229767, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Por sua vez, a Requerida apresentou defesa – Id. 

30149723, e em sede de preliminar arguiu ausência da pretensão 

resistida, e no mérito em suma contesta que o atraso não foi devido a 

falha na prestação dos serviços, mas sim em decorrência do intenso 

tráfego aéreo na região que há ausência de ilicitude, e que houve a devida 

comunicação, prestação de assistência, que cumpriu sua obrigação e 

realocou os passageiros para o destino final e com isso inexistência de 

dano moral, e que tal situação não impôs quaisquer transtornos efetivos 

ao Reclamante. A parte Reclamante apresentou impugnação, contestando 

os termos da defesa, e ratificando sua inicial, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Por fim, resta evidente a falha na prestação de 

serviço, e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Assim, é 

certo que a consumidora se encontra protegida, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção a previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida argumenta em defesa que a 

empresa envidou todos os esforços em realocar o passageiro em voos 

congêneres, com destinos semelhantes ou possibilidade de desvio de 

rota, auferindo êxito em voo da cia. Azul, com partida na manhã do dia 

seguinte, sendo este o primeiro voo com disponibilidade de assentos para 

o destino informado, tendo a parte autora chegado ao destino final como 

contratado. As justificativas apresentadas, na defesa, para o não 

cumprimento do contrato não tem o condão de eximir a responsabilidade 

da empresa transportadora. Nesse contexto, evidente que houve vício na 

prestação do serviço e que a culpa não foi da consumidora, uma vez que 

teve atraso em seu voo e a recolocação em outro voo em outro período, 

do qual não conseguiria fazer a conexão e com isso ter prejuízos e 

consequentemente abalos morais. Desse modo, o fato vivenciado pela 

Requerente ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou 

a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações, devidas ao atraso do 

voo. Nesse sentido a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE 

CDC – ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA 

– AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - 

HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em 

razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se 

desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não 

demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça 

deve ser mantida. (TJ/MT: Apelação 783/2018, Desembargadora Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

10.04.2018, e publicado no DJE 16.04.2018) EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – 

ATRASO/CANCELAMENTO EM VOO – PERDA DA CONEXÃO – 

ALEGAÇÃO DE FALHA MECÂNICA – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

– FATO NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO - ARBITRAMENTO DO 

VALOR DO DANO MORAL DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE – 

QUANTUM MINORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O atraso, injustificado, de voo, que importou na 

perda de conexão, importa em má-prestação de serviços por parte da 

companhia aérea e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar. O 

valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento 

ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais. (TJ/MT: 

Apelação 121365/2017, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, 

Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06.12.2017, e publicado no 

DJE em 12.12.2017) APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

– APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO - 

RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente 

comprovados pelos autores. O cancelamento sob a alegação de intenso 

tráfego aéreo não comprovado, bem como o atraso por falha técnica de 

aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por 

conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in 

re ipsa). A indenização por dano moral fixada com observância dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece 

reparo. (TJMT: Apelação 10447/2015, Desembargadora Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 

17.05.2016, e publicado no DJE 24.05.2016). Havendo típica relação de 

consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do 

fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde basta haver a relação 

de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, 

para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. Neste contexto, 

destaca-se o dever de indenizar os danos morais, provados no caso 

concreto. Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: • 

CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais) a título de danos morais para o Requerente ADÃO MARINHO, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte - assinado 

eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LUIZ HENRIQUE ANTUNES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º 

8010026-81.2017.8.11.0085 Reclamante: LUIZ HENRIQUE ANTUNES 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, estando as partes devidamente qualificadas em epígrafe, 

pugnando nos termos deduzidos na inicial. Preliminarmente, denoto que a 

solução da lide demanda a produção de prova pericial de natureza 

complexa sendo imprescindível ao deslinde do ponto controvertido no 

litígio. Citada para defender-se, a demandada trouxe aos autos 

contestação e manifestou RECONHECIDAMENTE por este juízo versões 

conflitantes apresentadas acerca dos fatos que ensejam a presente 

demanda, desta feita, que vislumbra-se pela necessária prova pericial 

especializada acerca de várias situações que ocorreram a despeito da 

alegada falta da entrega das faturas da referida UC nas datas corretas, 

no endereço informado pelo Requerente e, além disso, acerca de que as 

leituras da Unidade Consumidora são feitas plurimensais e apresentaram 

quantidade de consumo muito acima da média e, consequentemente, 

sofreu cobranças abusivas de valor, causando, dessa forma, 

desequilíbrio na economia doméstica do Requerente e ainda pelo atraso na 

entrega das faturas, teve ainda inscrição indevida no órgão de proteção 

ao crédito, que ainda culminou em prejuízo de seu crédito. Desta feita, que 

do que se extrai da alegação do reclamante quanto as inúmeras 

inconsistências em sua Unidade Consumidora, em face da demandada, 

aliada aos elementos trazidos pela defesa em sua peça - Contestação, 

chega-se à conclusão de que há necessidade de prova mais acurada 

para se chegar a uma solução justa da lide, ou seja, a produção de prova 

pericial específica, o que refoge a competência deste juizado. Conforme 

dispõe o artigo 3º, “caput”, da Lei Federal n.º 9.099/1995, o Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade. Fica afastada, portanto, a 

competência desta justiça especializada quando a matéria debatida 

depende de prova complexa para solução da controvérsia. Assim, 

analisando os autos, resta evidente que se trata de uma causa complexa, 

em que necessita de maiores esclarecimentos técnicos, de profissionais 

especializados para que se possa ter segurança no julgamento. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, como é o caso, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. Neste sentido, temos: 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 247690420148110001/2015, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015). (original sem 

negrito). RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO 

RECORRIDO – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE 

DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada do contrato assinado pela 

parte Recorrente e sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna 

com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformada, pois, a 

sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o 

processo com base na complexidade da causa pela necessidade de 

perícia grafotécnica, quando demonstrada a sua necessidade. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 352688120138110001/2015, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015). (original sem 

negrito). CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

TRATAMENTO ESTÉTICO. REAÇÃO AO PRODUTO. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o 

disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. RECONHECIMENTO DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PROVA PERICIAL - A 

incompetência dos Juizados Especiais para análise da matéria ante a 

necessidade de prova pericial só se justifica quando a causa assumir 

complexidade fático-probatória que torne inviável o procedimento 

inicialmente adotado, como ocorreu nos autos. 3. O julgador é o 

destinatário da prova. Deve ele determinar ou deferir a produção das 

provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Nesse sentido, 

o deslinde da presente controvérsia demanda a produção de prova 

pericial complexa para atestar o nexo de causalidade. A solução da lide 

está, assim, adstrita à realização da prova técnica de maior complexidade, 

já que a simples inspeção judicial não será suficiente para demonstrar se 

houve ou não falha na prestação do serviço da requerida que ensejou em 

danos sofridos pela autora. Até porque, não há provas suficientes nos 

autos para que este juízo decida sob a livre convicção de que houve culpa 

exclusiva de uma das partes. 4. Forçoso é reconhecer a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa. 

Sucede, segundo determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/95, que o 
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reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o 

declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, ressalvada a hipótese de interposição de nova 

demanda perante o Juízo competente. 5. Preliminar reconhecida. Recurso 

conhecido e desprovido. Conteúdo da sentença mantido. 6. Custas e 

honorários advocatícios pela Recorrente vencida, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do caput do 

art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. (TJ-DF - ACJ: 20140110200494 DF 

0020049-05.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/11/2014, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/11/2014 . Pág.: 263) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

MOTOR DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

TÉCNICA PARA A APURAÇÃO DOS DANOS E DAS SUPOSTAS CAUSAS. 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007402860, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007402860 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/02/2018) A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis 

de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Havendo a necessidade perícia a 

jurisprudência, consulte-se a jurisprudência pátria: JUIZADO PROVA 

COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL À PROVA 

PERICIAL FORMAL PROVA COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA INAPLICABILIDADE DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 PROCEDIMENTO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Boletim nº 100 JUIZADO ESPECIAL PERÍCIA 

TÉCNICA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (LEI 9.099/95) REDE 

DE ESGOTO PASSANDO PELO TERRENO VIZINHO POSSIBILIDADE DE 

DESVIO DO ESGOTO PELA REDE DISPONIBILIZADA PELA COPASA 

TRANSTORNOS NÃO COMPROVADOS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. (2ª Turma Recursal / Belo Horizonte Rec. 0024.07.411.255-8 Rel. 

Edson de Almeida Campos Júnior. J. 01/06/2007). Boletim nº 99 Analisando 

atentamente os autos, observa-se que se mostra imperiosa a realização 

de perícia para aferir a veracidade da assinatura contestada, 

necessitando de uma perícia grafotécnica, o que não é amparado em sede 

de Juizados Especiais. Ademais, é de se notar que a realização da perícia 

no caso em comento fere os princípios da celeridade e simplicidade, 

plasmados no art. 2º e art. 35, ambos da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, só é 

admitido a perícia informal em sede no micro sistema, entendimento 

consolidado com enunciado 12 e 54 do FONAJE. Destarte, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, extingo o processo sem resolução do 

mérito. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do mérito 

da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, não 

podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nos fatos e 

poucos apresentados, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. JUIZADO – 

PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL A 

PROVA PERICIAL FORMAL – PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 – 

PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000907-74.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TOMICHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000907-74.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

80.728,40 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Assistência Judiciária 

Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Benefício de Ordem, 

Causas Supervenientes à Sentença]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: JOANA TOMICHA Endereço: SITIO PORTO ALEGRE, 

S/N, GLEBA BOCAINA, ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA VEREADOR 

ENEDINO SEBASTIÃO MARTINS, 1249, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

manifestando-se quanto ao documento ID 28005914. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000925-95.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ORTIZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000925-95.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

108.308,09 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Assistência Judiciária 

Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Benefício de Ordem, 

Causas Supervenientes à Sentença]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: TEREZA ORTIZ SANTOS Endereço: CHACARA BOA 

SORTE, S/N, ESTRADA RURAL, ZONA RURAL, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA 

VEREADOR ENEDINO SEBASTIÃO MARTINS, 1249, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

manifestando-se quanto à Impugnação à Execução ID 27165622. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-94.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SUPEPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000356-94.2019.8.11.0077. REQUERENTE: PEDRO SUPEPI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Vistos, 

etc. O cálculo de execução não está de acordo com o comando do 

acórdão, pois este estabeleceu correção pelo IPCA-E e juros de 

poupança. Intime-se o exequente para adequar o cálculo em dez dias, sob 

pena de rejeição do pedido de cumprimento de sentença. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-14.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYDE CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000232-14.2019.8.11.0077. REQUERENTE: CLAYDE 

CARNEIRO GERALDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE Vistos, etc. O cálculo de execução não está de 

acordo com o comando do acórdão, pois este estabeleceu correção pelo 

IPCA-E e juros de poupança. Intime-se o exequente para adequar o cálculo 

em dez dias, sob pena de rejeição do pedido de cumprimento de sentença. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de março de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-76.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NERIS POHU DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000159-76.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ALEXANDRA NERIS POHU DA CRUZ 

Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal 

sem que tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora 

ou garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios 

para pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando 

os colorários orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se 

compreender a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um 

“processo de resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por 

Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 

1996, página 52), desde já será realizada consulta sucessiva aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados 

contidos em cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 

do Código de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens 

imóveis e móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja 

infrutífera, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para 

penhora e, não os indicando expressamente e de forma individualizada, 

será extinta a execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

extraindo certidão do crédito para fins de protesto ou propositura de nova 

execução na Justiça Comum. Desde já indefiro pedido genérico de 

reiteração de acesso aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que 
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"caso a penhora online tenha resultado infrutífera, é possível, ao 

exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado." (REsp 1284587/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 01/03/2012). 

Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente a pessoas 

jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é 

meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens que 

compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de pesquisa 

de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após consulta 

aos sistemas informatizados: BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer 

quantia e/ou foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando 

comparada com o valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida 

pelo pagamento das custas da execução, razão pela qual foi determinado 

seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi 

constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, e foi lançada restrição para circulação, com fundamento no 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Em virtude do resultado: - Determino a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo 

restringido, no endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio 

como depositário a parte exequente ou a pessoa que este indicar, 

independentemente de termo de compromisso nos autos, devendo o 

veículo ser entregue a este para guarda enquanto durar o processo. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes, na forma da lei. 

Pontes e Lacerda/MT, 25 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-49.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE ELENA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000160-49.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ARLETE 

ELENA DE SOUZA RÉU: OI BRASILTELECOM, TELEMAR NORTE LESTE S/A 

(OI) VISTOS. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-49.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE ELENA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000160-49.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): CARLA 

CRISTINA MAYER - MT0018586S, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 

26/06/2019 Hora: 10:00 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 21 de maio de 2019.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000501-75.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GALVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000501-75.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o advogado do 

requerido acerca da designação de audiência conciliatória, que se 

realizará em 05/06/2020, às 14:00, na sala de audiências da Vara Única, 

da Comarca de Vera. VERA, 25 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 133203 Nr: 298-96.2020.811.0102

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21.775

 Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a representação ofertada contra 

(...).Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE/CONVERTA-SE a guia 

de internação em definitiva (art. 870, §1º, da CNGC), com cópia dos 

documentos necessários e certidão do trânsito em julgado e, se houver, 

do acórdão.INTIMEM-SE desta sentença o adolescente, seus pais e/ou 

responsável, a Defesa e o Ministério Público.COMUNIQUE-SE ao Juízo 

competente do local em que o adolescente encontra-se internado, se for o 

caso, acerca da sentença, servindo a presente como ofício.Publique-se. 

Dispensado o registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências, observando-se todas as normas 

da CNGC/MT atinentes ao tema.Vera, 25 de março de 2020.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000034-96.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO GIRARDI (AUTOR(A))

IVONE THOME GIRARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ZOCOLOTTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000034-96.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ENIO 

GIRARDI, IVONE THOME GIRARDI RÉU: MOACIR ZOCOLOTTO Vistos. ENIO 

GIRARDI e outros interpuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face de 

MOACIR ZOCOLOTTO, requerendo a concessão do efeito suspensivo. É o 

relatório do necessário. Decido. Considerando que o feito executivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 273 de 280



passou a tramitar no PJE, bem como que houve o recolhimento das custas, 

determino o prosseguimento dos presentes embargos à execução. Pois 

bem. Inicialmente, verifico que a parte autora requereu o efeito suspensivo 

do feito executivo. De elementar conhecimento que para alçar o efeito 

suspensivo da execução, imperiosa se faz a presença de alguns 

requisitos, a saber: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”. Da exegese 

do referido artigo conclui-se que para a concessão de efeito suspensivo 

aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; b) a 

relevância dos fundamentos que demonstrem a possibilidade de causar ao 

executado grave dano ou de difícil reparação; c) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Neste sentido, 

vislumbra-se que a parte embargante sequer aduz como a execução 

estaria garantida, isto é, não há penhora, depósito ou caução que 

garantam o processo executivo. Assim, estando ausente um dos 

requisitos ensejadores do efeito suspensivo requerido, não há como 

conceder aos embargos o efeito vindicado. Deste modo, RECEBO os 

presentes embargos para discussão SEM EFEITO SUSPENSIVO. Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, PROMOVA-SE 

o necessário para realização da audiência conciliatória, atentando-se o 

Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados. Ao ser 

intimada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

apresentar impugnação é de prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

920, inciso I, do CPC. Após a realização da audiência, se não houver 

acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso 

do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora para deliberação em 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000196-91.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MISTURINI (AUTOR(A))

MARIA MISTURINI (AUTOR(A))

MIL FOLHAS MADEIRAS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000196-91.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MIL FOLHAS 

MADEIRAS EIRELI - EPP, MARIA MISTURINI, PEDRO MISTURINI RÉU: BANCO 

BRADESCO Vistos. MIL FOLHAS MADEIRAS EIRELI EPP e outros 

interpuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face de BANCO BRADESCO 

S.A., requerendo, a concessão do efeito suspensivo e em sede de tutela 

de urgência a retirada do nome do embargante de qualquer dos 

mecanismos de proteção ao crédito, até o deslinde dos embargos à 

execução, fundamentando tais pedidos no excesso de execução. É o 

relatório do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que a parte autora 

requereu o efeito suspensivo do feito executivo. De elementar 

conhecimento que para alçar o efeito suspensivo da execução, imperiosa 

se faz a presença de alguns requisitos, a saber: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. (...)”. Da exegese do referido artigo conclui-se que para a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário: 

a) o pedido da parte; b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a 

possibilidade de causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; 

c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. Neste sentido, vislumbra-se que a parte embargante sequer 

aduz como a execução estaria garantida, isto é, não há penhora, depósito 

ou caução que garantam o processo executivo. Assim, estando ausente 

um dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo requerido, não há 

como conceder aos embargos o efeito vindicado. Deste modo, RECEBO os 

presentes embargos para discussão SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

Outrossim, no que tange ao pedido de tutela de urgência que se refere a 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, passo a 

decidir. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303, também do novo Código, segundo o qual: Art. 303. Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Sobre a 

concessão da tutela provisória, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela)”. Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

“Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique” (sem grifo no orginal). O Art. 300, do 

CPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Pois bem. Adentrando às minúcias do caso concreto, a parte 

requerente requer, como medida de urgência, a retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes. No entanto, além de os embargantes não terem 

negado a existência do ajuste contratual, não juntaram comprovação de 

pagamento da dívida, a qual daria ensejo à retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes. Já em relação a alegação de excesso de 

execução, entendo que a questão demanda a produção de provas e oitiva 

da parte contrária para o deslinde da controvérsia. Ademais, o pedido 

possui natureza satisfativa, não podendo ser analisado em sede de tutela 

de urgência, mas sim, na resolução do mérito dos presentes embargos. 

Ante o exposto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, PROMOVA-SE o necessário para realização da audiência 

conciliatória, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 

334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhadas de seus respectivos 

advogados. Ao ser intimada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 
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prazo para apresentar impugnação é de prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, inciso I, do CPC. Após a realização da audiência, se 

não houver acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim de aguardar 

o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará 

conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora para 

deliberação em 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI PRICILA JANKOWSKI OAB - PR88304 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO GONÇALVES DE AZEVEDO (REU)

LENITA DA SILVA DIAS (REU)

JOHN LENNON DIAS DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Processo: 1000446-27.2019.8.11.0102. VISTOS. INTIME-SE as partes para 

no prazo de 15 (quinze) dias especificar as provas que pretendem 

produzir. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-92.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ROTILI GONZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000183-92.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ALZIRA 

ROTILI GONZATTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS. ALZIRA ROTILI GONZATTO ajuizou a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA em face do INSTITUITO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, alegando preencher os 

requisitos para implantação do benefício de pensão por morte, em razão 

do falecimento de seu esposo, que exercia atividade rural. Com a inicial 

vieram os documentos (Id. 19416213). Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação (Id. 21604627), refutando os argumentos iniciais 

e pleiteando a improcedência da demanda. Em seguida, foi apresentada 

impugnação a contestação (Id. 21891494). A audiência de instrução e 

julgamento foi realizada (Id. 21962866), sendo realizada a inquirição das 

testemunhas Regildo Mohr e Eupidio Campagnolo e homologada a 

desistência da oitiva de Marino Coloto e Danilo Santi, portunidade na qual a 

parte autora apresentou suas alegações finais remissivas à inicial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre salientar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC, uma vez que as provas aportadas aos autos são suficientes para o 

deslinde da demanda. Cuida-se de pedido de concessão de pensão por 

morte, na condição de segurada especial rural, com fundamentado nas 

disposições da Magna Carta e da legislação previdenciária. A Constituição 

da República, em seu art. 201, V, dispõe: Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) V - pensão por 

morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no § 2º. A norma constitucional foi 

regulamentada pela Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, segundo a qual, pela regra inserta no 

artigo 16, 17 e 74, os requisitos exigidos para a concessão do benefício 

de pensão por morte são: a) óbito do segurado; b) qualidade de segurado; 

e c) condição de dependência do requerente. Pois bem. A certidão de Id. 

19416567 comprova o óbito do de cujus, em 06/07/2005. Quanto à 

qualidade de segurado especial, a parte autora deveria comprovar o 

exercício da atividade rural do de cujus, em regime de economia familiar, 

quando do seu óbito, o que não foi feito. A comprovação do labor rural 

pode se dar por início de prova material complementada por prova 

testemunhal, a teor do que estabelece o artigo 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91. 

Neste aspecto, há que se ressaltar que o referido dispositivo admite 

documentos que não provem, de per si, a atividade realizada, mas que 

forneçam um indício desta atividade, os quais, quando formam um conjunto 

com a prova testemunhal, são considerados suficientes para que deles se 

deduza a condição de trabalhador rural. No caso dos autos, a certidão de 

casamento da autora junto ao de cujus não são suficientes a demonstrar 

exercício de atividade rural. Por outro lado, a prova testemunhal produzida 

nos autos não foi suficiente a corroborar ter o de cujus laborado em 

regime de economia familiar, para a própria subsistência e de sua família. 

Inobstante a declaração prestada pela testemunha, nos termos da Súmula 

149 do Superior Tribunal de Justiça: “A prova exclusivamente testemunhal 

não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário”. O regime de economia familiar é aquele em 

que o trabalho dos membros da família é indispensável à sua mantença e 

ao seu desenvolvimento socioeconômico, sendo exercido em condições 

de mútua dependência e colaboração, o que não ficou comprovado no 

presente feito Nesse passo, verifica-se que a área é superior a 240 

(duzentos e quarenta) hectares (Id. 19416814), comprada pelo de cujus 

em 09/02/1999, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), pago 

mediante uma entrada com caminhão e mais 03 (três) parcelas de 2.000 

(duas mil) sacas de soja, denominada soja comercial, conforme contrato 

de compra e venda juntado ao Id. 19416579. Além disso, constata-se que 

a área possuía inscrição estadual de nº 13.246.950-2, perante a 

SEFAZ/MT, com início de atividade em 07/10/1999 e baixa em 26/01/2017, 

possuindo título de estabelecimento empresarial “Fazenda São João”, 

tendo como atividade econômica principal “0115-6/00 – Cultivo de soja”, e 

atividade secundária “0111-3/01 – Cultivo de arroz” e “0111-3/02 – Cultivo 

de milho”. Desse modo, as provas materiais juntadas ao feito evidenciam a 

comercialização de soja, fato que descaracteriza o regime de economia 

familiar, o qual é indispensável para a concessão do benefício 

previdenciário ora pleiteado. Imperioso reconhecer, portanto, que a autora 

não logrou demonstrar o exercício de atividade rural, em regime de 

economia familiar, notadamente no período imediatamente anterior ao óbito, 

de modo que a improcedência da demanda é a medida a se impor. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial intentado por ALZIRA 

ROTILI GONZATTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, o que faço com supedâneo no art. 487, I do CPC. 

CONDENO a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, ficando suspensa 

sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do 

mesmo diploma legal). Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-59.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BALBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000224-59.2019.8.11.0102. AUTOR(A): AMADEU 

BALBINO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 

AMADEU BALBINO propôs a presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos, almejando a concessão do benefício da 

prestação continuada (LOAS). Para tanto, aduz que é pessoa idosa com 
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70 (setenta) anos de idade, e que em razão desta não possui condições 

de exercer atividade laboral. Alega que reside juntamente com sua esposa 

em uma casa de madeira, é pessoa miserável em vulnerabilidade social, 

tendo que solicitar auxílio de terceiros para sobreviver, motivo pelo qual 

solicitou administrativamente a concessão do amparo social na data de 

18/02/2019, porém, fora indeferido. Com a inicial vieram os documentos. 

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação (Id. 20955717), 

refutando os argumentos iniciais e pleiteando a improcedência da 

demanda. Em seguida, foi apresentada impugnação a contestação (Id. 

22073445). Foi juntado o relatório de estudo social ao Id. 2333692. Em 

seguida, a parte autora apresentou manifestação quanto ao estudo social 

pugnando pelo reconhecimento dos pedidos iniciais (Id. 24127728). É o 

relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre salientar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC, uma vez que as provas aportadas aos autos são suficientes para o 

deslinde da demanda. Antes, contudo, necessária a apreciação da 

prejudicial de mérito arguida pela autarquia requerida, qual seja: a 

prescrição quinquenal. I – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL Sustenta a autarquia requerida a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, § único, da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 8.213/91 

estabelece que os benefícios previdenciários serão concedidos 

observando a prescrição quinquenal, sendo o termo inicial deve ser a data 

do requerimento administrativo, o qual fora indeferido. No caso dos autos, 

o pedido administrativo fora formulado em 18/02/2019, e a ação fora 

ajuizada em 06/05/2019, ou seja, menos de 03 (três) meses após a data 

de entrada do requerimento administrativo, logo, não há que se falar em 

prescrição. REJEITO, pois, a prejudicial levantada pela parte ré. II – DO 

MÉRITO Busca a parte autora, por meio da presente ação, a concessão do 

benefício de prestação continuada ao argumento de que é pessoa idosa, 

de modo que não mais possui capacidade para o trabalho. A Constituição 

Federal instituiu o benefício assistencial ao deficiente e ao idoso nos 

seguintes termos: Art. 203. A Assistência Social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivos: (...) V – a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover á própria manutenção ou tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. A Lei nº 8.742/1993 veio a regular a 

matéria, especificamente no artigo 20 (Redação dada pela Lei nº 

12.435/2011), assim ementado: Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal á pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la 

provida por sua família. §1º. Para os efeitos do disposto no caput, a família 

é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na 

ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 

filhos e enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o 

mesmo teto. §3º. Para efeito de concessão deste benefício, considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, metal, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. §3º. 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal seja inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. §4º. O benefício de que trata este artigo não pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo os de assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória. §5º. A condição de acolhimento em 

instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da 

pessoa com deficiência ao benefício da prestação continuada. §6º. A 

concessão do benefício ficará sujeita á avaliação da deficiência e do grau 

de impedimento de que trata o §2º, composta por avaliação médica e 

avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. (...) §8º. A renda familiar 

mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente ou 

seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos 

previstos no regulamento para o deferimento do pedido. (...) §10º. 

Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do §2º deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 

Desse modo, portanto, o direito ao benefício assistencial pressupõe o 

preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: “a) condição de 

deficiente (pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas) ou idoso 

(neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 

anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, 

hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e 

de sua família. 2. No cálculo da renda familiar per capita, devem ser 

excluídos os gastos despendidos em virtude da deficiência da parte 

autora. 3. In casu, não restou comprovada a situação de desamparo da 

família necessária à concessão do benefício assistencial” (grifamos) 

(TRF-4 - AC: 131785720114049999 PR 0013178-57.2011.404.9999, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 21/08/2013, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 29/08/2013). No caso em tela, os pressupostos 

contidos nos itens “a” e “b” encontram-se devidamente comprovados por 

meio dos laudos juntados no processo. Em relação à condição de idoso, 

tal requisito resta devidamente comprovado por meio do registro de 

identificação pessoal – RG colacionada aos autos (Id. nº 19871082), a 

qual demonstra que o autor encontra-se atualmente com 71 (setenta e um) 

anos de idade. Por sua vez, quanto ao segundo requisito cumulativo, 

relativo à situação de risco social, também tenho por comprovado, tendo 

em vista as seguintes circunstâncias reveladas pelo estudo social 

realizado pela equipe multidisciplinar deste Juízo (Id. 23336922). Vale 

ainda ressaltar, quanto ao segundo quesito (situação de vulnerabilidade), 

o critério matemático de renda familiar per capita inferior ¼ do salário 

mínimo (art. 20, § 3º, Lei nº 8.742/93), antes adotado para a definição do 

risco social, referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, por considerar que esse critério está defasado 

para caracterizar a situação de miserabilidade. Feitas tais considerações, 

acerca da situação econômica do requerente, a assistente social 

transcreveu em seu laudo: “(...) Que o requerente Sr. Amadeu, possui 

idade avançada, baixo escolaridade, apresenta problemas de saúde, 

impossibilitando-o de realizar atividades profissionais, não possui 

condições de prover sua própria sobrevivência. A atual renda familiar que 

é proveniente do trabalho da esposa, a renda auferida, não está suprindo 

as necessidades básicas, necessita de auxílio de terceiros, também 

recebem auxílio de pessoas da igreja. Podemos presumir que se trata de 

uma família que apresenta vulnerabilidade social. (...)”. Diante desse 

cenário, tenho por caracterizada a vulnerabilidade econômica do grupo 

familiar, que não tem condições de, sem o benefício ora postulado, arcar 

com as despesas relativas aos cuidados que o estado que a parte autora 

inspira, motivo pelo qual a procedência da pretensão é de rigor. Havendo 

prévio requerimento administrativo (Id. 19871088), a sua data (18/02/2019) 

corresponderá ao termo inicial do benefício postulado, consoante 

preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial 

do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na 

ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve 

ser fixado a partir da citação” [REsp 1568343/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016]. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor do autor, o 

benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 8.742/93), no 

prazo de 20 (vinte) dias, observando-se os parâmetros a seguir: NOME 

DO(A) SEGURADO(A): AMADEU BALBINO CADASTRO DE PESSOA 

FÍSICA (CPF): 436.416.011-34 DATA DE NASCIMENTO: 09/03/1949 NOME 

DA MÃE: Magna I. Balbino BENEFÍCIO CONCEDIDO: Benefício de Prestação 

Continuada - LOAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 18/02/2019 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO – DIP: 20 (vinte) dias após a intimação 

desta. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida, com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. À correção 

monetária, aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. nº 

11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF 

nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 

25/03/2015. Após, passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). ISENTO de custas e despesas 

processuais, por se tratar da Fazenda Pública. CONDENO a autarquia ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 111). Deixo 

de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que estabelece 

o artigo 496, §3º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
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MANIFESTE-SE a autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-52.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY KELI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000121-52.2019.8.11.0102. AUTOR(A): GLEICY 

KELI RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. GLEICY KELI RODRIGUES DA SILVA 

ajuizou a presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando preencher os requisitos 

para implantação do benefício de auxílio maternidade, na qualidade de 

segurada especial rural. Com a inicial vieram os documentos. Citada, a 

autarquia requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

Realizada audiência de instrução (Id. 21963119), foram ouvidas as 

testemunhas Henrique Dias e Natalícia da Rosa Dias, sendo homologada a 

desistência da oitiva da testemunha João Bosco Pereira, tendo a parte 

autora apresentado remissivas à inicial. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, verifico que a autarquia demandada, regularmente 

citada, não ofereceu contestação, pelo que DECRETO a sua REVELIA, 

sem, contudo, aplicar os efeitos materiais do instituto, dado o caráter 

indisponível dos bens e interesses da Fazenda Pública (art. 344, caput, 

c/c art. 345, II, CPC). Assim, não havendo preliminares ou prejudicial de 

mérito a sanar, ou questões processuais pendentes de análise, passo ao 

julgamento do mérito da lide. Cuida-se de pedido de concessão de 

salário-maternidade, na condição de segurado especial especial rural, com 

fundamentado nas disposições da Magna Carta e da legislação 

previdenciária. Assim está regulado na Lei de Benefícios (Lei nº Lei n. 

8.213/91). Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no que 

concerne à proteção à maternidade. (Redação dada pala Lei nº 10.710, de 

5.8.2003) Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime 

Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26. (...) III - salário-maternidade para as 

seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: dez 

contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 

39 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) Parágrafo único. Em 

caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III 

será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de 

meses em que o parto foi antecipado."(Incluído pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99) Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do 

art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: (...). Parágrafo único. Para a 

segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no 

valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício. (Incluído pela Lei nº 

8.861, de 1994). (...)” Nesse passo, tem-se que faz jus ao benefício de 

salário maternidade, na condição de segurada especial, quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar o parto; II – comprovar no mínimo dez meses de trabalho rural 

imediatamente anterior à data do parto, mesmo que de forma descontínua. 

Relativamente ao requisito de comprovação do parto, a cópia da certidão 

de nascimento da criança a comprova, conforme Id. nº. 18591771. Quanto 

à qualidade de segurada especial e ao período de carência, é sabido que 

a comprovação do labor rural pode se dar por início de prova material 

complementada por prova testemunhal, a teor do que estabelece o artigo 

55, § 3º, da Lei n. 8.213/91. Neste aspecto, há que se ressaltar que o 

referido dispositivo admite documentos que não provem, de per si, a 

atividade realizada, mas que forneçam um indício desta atividade. 

Entretanto, juntamente com a prova testemunhal, o instrumento de prova 

material deve demonstrar o efetivo exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento da 

idade necessária. Neste cenário, nos termos da Lei de Benefícios, a 

requerente deveria comprovar o total de 10 (dez) meses de atividade 

rural, e trouxe provas materiais de todo o período exercido, tais como 

memorial descritivo de propriedade rural em nome de seu genitor Estanael 

Raimundo Rodrigues da Silva (Id. 1000121-52.2019); nota de compra de 

insumo agrícola em nome de sua genitora Claudia Aparecida da Silva (Id. 

18591790); conta de energia em nome de sua genitora, que indica o 

endereço na zona rural (Id. 18591789); histórico escolar e ficha de 

matrícula com endereço “Assentamento Alto Celeste – Sítio” (Id. 

18592391), os quais comprovam início razoável de prova material, 

atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Corroborando com a prova material indicada, a testemunha 

Natalícia da Rosa Dias inquirida em juízo afirmou que a autora exercia 

atividade rural muito antes da gravidez: “(...) Que conhece a autora a 10 

ou 12 anos; Que quando a conheceu ela morava no sítio/assentamento; 

Que ela vive hoje no sítio; Que ela sempre morou la; Que estudou em uma 

escola la; Que vive no local ela, o pai, os irmãos e a mãe; Que a área 

possui mais ou menos 34 hectares; Que eles produzem as coisas para 

eles mesmos; Que produzem mandioca, batata, cana de açucar, quiabo, 

verduras; Que eles fazem feira uma vez por semana, no sábado a tarde; 

Que eles não possuem outra fonte de renda; Que não possuem ajuda de 

empregados; Que o trabalho deles é braçal; Que via a autora no ônibus 

quando ia para cidade; Que a autora ia para fazer pré-natal; Que quando a 

criança nasceu ela morava e mora lá; Que eles não tem casa na cidade 

(...)”. No mesmo sentido, a testemunha Henrique Dias afirmou que: “(...) 

Que conhece a Gleise desde 2010; Que quando a conheceu ela morava 

no Assentamento Celeste; Que ela mora no local até hoje; Ela o pai, irmão, 

mãe e marido dela; Que eles plantam mandioca, verdura, cria frango, para 

levar para feira; Fazem feira uma vez por semana; Que a área possui 24 

hectares; Que o trabalho é braçal; (...) Que eles não tem empregados nem 

maquinários; Que eles não tem outra fonte de renda; Que lembra da Gleise 

gestante; Que quando a criança nasceu ela estava morando no sítio (...)” 

Assim, considerando que a requerente logrou êxito em comprovar o 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar durante o 

período de carência necessário para a percepção do benefício pleiteado 

na inicial, a procedência da demanda é medida a se impor. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. RURAL. DEVIDO. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. DIFERIMENTO PARA 

EXECUÇÃO. 1. O salário maternidade é devido à trabalhadora que 

comprove o exercício da atividade rural pelo período de 10 meses 

anteriores ao início do benefício, este considerado do requerimento 

administrativo (quando ocorrido antes do parto, até o limite de 28 dias), ou 

desde o dia do parto (quando o requerimento for posterior). 2. A 

comprovação do exercício de atividade rural pode ser efetuada mediante 

início de prova material, complementada por prova testemunhal idônea. 3. 

cumprido o período de carência no exercício da atividade rural, faz jus a 

parte autora ao salário-maternidade na qualidade de segurada especial. 3. 

Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida 

para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância 

dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do 

processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor 

i n c o n t r o v e r s o . ”  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 0 0 9 2 6 5 3 2 0 1 9 4 0 4 9 9 9 9  

5000926-53.2019.4.04.9999, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data 

de Julgamento: 16/07/2019, QUINTA TURMA). Dessa forma, a parte autora 

terá direito ao benefício, na sua totalidade, correspondente a 120 (cento e 

vinte) dias – 4 (quatro) parcelas à base de 1 (um) salário mínimo cada – 

incluídos os juros de mora e correção monetária. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC , 

e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a conceder o 

benefício de salário maternidade, na condição de segurada especial, à 

requerente Gleicy Keli Rodrigues da Silva, em prestação única, referente 

às 04 (quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, cada 

uma no valor de um salário mínimo vigente na data do parto, 

observando-se os parâmetros a seguir: NOME DO(A) SEGURADO(A): 

Gleicy Keli Rodrigues da Silva CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF): 

053.833.631-57 DATA DE NASCIMENTO: 10/02/1999 NOME DA MÃE: 

Claudia Aparecida da Silva BENEFÍCIO CONCEDIDO: Salário Maternidade 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: Os juros de mora deverão incidir a 

partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 
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1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. À 

correção monetária, aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor 

a Lei. nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida 

pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 

25/03/2015. Após, passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). ISENTO de custas e despesas 

processuais, por se tratar da Fazenda Pública. CONDENO a autarquia ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 111). Deixo 

de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que estabelece 

o artigo 496, §3º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

MANIFESTE-SE a autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-31.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TESSER POZZERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000782-31.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

Requerida acerca do inteiro teor da r. Sentença de ID nº 30348429. VERA, 

25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-94.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE SOARES CONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000545-94.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requer o que de direito. 

VERA, 25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-83.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000591-83.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

Requerida acerca do inteiro teor da r. Sentença prolatada sob o ID nº 

30576231 . VERA, 25 de março de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-10.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA TELES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA TELES OAB - MT17473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FRANCA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010060-10.2014.8.11.0102. REQUERENTE: ZILDA APARECIDA TELES 

PINTO REQUERIDO: WILLIAN FRANCA DOS REIS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas consigno que na 

instrução foi colhido o depoimento pessoal da parte reclamante e 

depoimentos testemunhais. Decido. A reclamação é, pelo que sinto, 

parcialmente procedente. A parte reclamante ZILDA APARECIDA TELES 

PINTO alega que “que contratou os serviços do requerido para a 

construção de sua moradia. Alega ainda, que pagou ao requerido o valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a realização da obra. Porém, 

em 11.11.2016, o requerido teria abandonado a construção e não teria 

devolvido o valor que recebeu para entregar a casa pronta. Assim, a 

Requerente requer a devolução de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pois 

o requerido não cumpriu com o acordo celebrado.” (Sic). A parte 

reclamada na sua contestação alega que foi contratado verbalmente pela 

Requerente, sendo que o valor acordado para realização da obra era de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) o metro quadrado construído; 

recebeu apenas R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) e não a 

quantia informada pela Requerente de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais); além disso, a soma dos recibos juntados pela Requerente 

comprovam somente o pagamento de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e 

quinhentos reais), valor este equivalente ao pagamento da mão-de-obra 

do Requerido pela construção de 70% (setenta por cento) da obra; alega 

que foi dispensado pela Requerente, pois não chegaram a um acordo em 

relação aos funcionários contratados pelo Requerido e a continuidade da 

obra; aduz ainda que a Requerente sempre demitia os funcionários 

contratados pelo Requerido, impossibilitando o andamento e finalização da 

obra. Neste fito, o Requerido afirma que realizou 70% (setenta por cento) 

da obra até o dia em que foi dispensado pela Requerente SEM RAZÃO A 

PARTE RECLAMADA. Pois bem, no presente caso denoto que a parte 

reclamada não logrou êxito em demonstrar que a obra foi concluída em 

70% (setenta por cento), eis que pelas fotos encartadas aos autos (id. 

5655174), assim como pelos depoimentos incisivos das testemunhas 

Roldo Pires de Souza Almeida (pelo RÉU) e a testemunha Leocir Fagundes 

(pela autora), vislumbro que a obra ajustada entre as partes foi 

parcialmente executada, de forma precária, segundo se pode apurar em 

todos os depoimentos, inclusive quando a testemunha Roldo afirmou que 

as obras executadas foram apenas as “paredes” e “rebocos”, restando 

ainda o piso, a cobertura e o acabamento, ou seja mais de 50% (cinquenta 

por cento) da obra. Ao meu ver, a parte autora de boa-fé pagou R$ 

21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), conforme consta em recibos 

acostados junto ao id. 5655014, contudo, não recebeu a contrapartida 

pelos serviços, quais pagos quase em sua totalidade adiantado a parte 

reclamada, tendo em vista que o requerido pouco executou sua obrigação 

de fazer, ao ajustar contrato verbal de obra pelo valor total de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), consoante restou afirmado pelo próprio 

reclamado em sua defesa. Ademais, a parte Reclamada não colacionou 

aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus 

probatório que lhe competia, corroborado ao fato de que subempreitou a 

obra ao arregimentar auxiliares que não receberam do requerido os 

serviços parciais executados, como é o caso da testemunha Roldo Pires 

de Souza Almeida, não podendo conferir nenhuma responsabilidade por 

tal inadimplência a pessoa da parte autora. Neste sentido, ante todas as 

provas colhidas nos autos, vislumbro que a obra foi executada em 40% 
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pelo reclamado, qual foi concluída em 60% pela testemunha Sr. Leocir 

Fagundes, portanto do valor pactuado entre as partes de R$ 25.000,00, 

fato que restou inequívoco nos autos, são devidos ao reclamado apenas 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que lhe foram pagos valor muito 

maior que o seu por direito, a parte autora passa a ter direito no 

recebimento do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), 

conforme recibos acostados a exordial. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição 

inicial para CONDENAR a parte Promovida ao pagamento do valor total de 

R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Submeto os autos 

ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-16.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ZOCOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMOR ORLANDO GUSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000061-16.2018.8.11.0102. REQUERENTE: MAURO ZOCOLOTTO 

REQUERIDO: WILMOR ORLANDO GUSE Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. DA PRELIMINAR A parte alega INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO 

LUGAR, sob o argumento central, sob o comando legal inserto nos artigos 

46 e 53, ambos do Código Civil vigente, de que a comarca de Lucas do Rio 

Verde é a competente a se julgar a presente demanda; pois bem, 

justamente por ser obrigação que não depende de esfera geográfica a se 

resolver, a teor dos fundamentos da presente ação, mormente que a 

demanda prescinde de realização de audiência de instrução, corroborado 

ao fato de que os processos atualmente são eletrônicos, mantenho a 

competência neste juízo a julgar a presente demanda, inclusive em 

homenagem aos princípios deste juizado especial quanto a celeridade e 

simplicidade, haja vista que a presente lide sequer pode ser considerada 

complexa. Rejeito pois a tese da preliminar. PASSO AO JULGAMENTO DA 

PRESENTE LIDE. Os pedidos da parte autora são parcialmente 

procedentes. A parte promovente aduz que “O Requerente ingressou com 

a presente indenizatória, alegando ter vendido veículo para retirada de 

peças, pelo valor de R$ 12mil, e, alegando que entregou documento para 

transferência, tese esta que não se comprova. Inicialmente cumpre relatar 

que o veículo foi comprado para reforma em novembro de 2012, pois, uma 

sucata para retirada de peças custa em torno de R$ 2mil a R$ 3 mil reais, e 

não R$ 12 mil com pagão e confessado pelo Autor. Salienta-se ainda que 

nunca houve a entrega da chave do veículo, que era obrigação do Autor, 

bem como nunca foi entregue recibo preenchido e assinado pelo Autor ao 

Contestante. Salienta ainda que o acordo entre as partes era a entrega do 

veículo sem pendências de documentos e impostos, e isso não foi feito, 

como se comprova o extrato de IPVA em anexo que demonstra que o 

veículo atrasou tanto seus vencimentos que foi inscrito na dívida ativa do 

Estado. O veículo se encontra reformado e não pode ser utilizado pelo 

Contestante que não tem como liga-lo por falta da chave e nem como 

utiliza-lo por falta de documentos. ”(Sic). A parte reclamada alega culpa 

exclusiva do autor, eis que o mesmo quem que deveria ter entregue o 

recibo e não o fez, pugnando pela improcedência da presente ação por 

estar presentes os requisitos de dano moral. Da análise dos autos, 

entendo que em novembro/2012 houve a transação de venda entre as 

partes, e assim, a parte autora deve ser responsabilizada e assumir todas 

as despesas e prejuízos que alega em sua exordial, a partir da data que 

informa a venda, suso mencionada, data em que o requerido também 

reconheceu em sua defesa, mormente que a parte reclamante não 

comprovou de forma eficaz e idônea seus argumentos quantos aos 

ressarcimentos materiais, ônus que lhe incumbia fazer. Assim, observo 

que ser incontroversa a relação jurídica entra as partes e não 

transferência do veículo para o nome reclamado. Desse modo, sobre os 

valores informados na inicial, acerca dos danos materiais e a dívida 

mencionada existente no bem móvel, observo que o autor não carreou aos 

autos qualquer documento referente a tais débitos. Por outro lado, 

observo que todos os débitos posteriores a venda deve ser arcada pelo 

comprador, uma vez que por se tratar de bem móvel a a propriedade 

ocorre com a tradição e não com a transferência que é formalidade. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos de MAURO ZOCOLOTTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, com julgamento do mérito, o que faço para 

fins de:I- DETERMINAR que que a parte ré proceda a transferência do 

veículo em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). II - condenar ao réu pagar 

todos os débitos relativos ao bem móvel com vencimentos posteriores a 

novembro de 2012 até a data da transferência. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para 

a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros 

– Juíza Leiga
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ESTADO DEMATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

PORTARIA N.  27/2020-CPAN 

 

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO o Provimento n. 17/2019-CM, bem como a necessidade de 

escalar servidores e magistrados para atuarem em plantão. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Escalar os servidores e magistrados para atuarem em plantão no mês de 

abril/2020. 

§ 1º Para o plantão regionalizado deste Polo para os feitos cíveis e criminais: 

 
DATA JUIZ SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

04.04.2020 Thalles de N. M. R. Brito Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

05.04.2020 Thalles de N. M. R.  Brito Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

09.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Matto Roger dos Santos Lopes 

10.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Matto Roger dos Santos Lopes 

11.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Matto Roger dos Santos Lopes 

12.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Matto Roger dos Santos Lopes 

18.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

19.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

20.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

21.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

25.04.2020 Thalles de N. M. R.  Brito Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

26.04.2020 Thalles de N. M. R.  Brito Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

 

§2º Para o plantões semanais das matérias competente aos feitos cíveis da 1ª e 2ª 

Vara: 

 
DATA JUIZ SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

01.04.2020 Janaína Cristina Almeida Pablio Jasso S. Rodrigues Thyago M. de Oliveira 

02.04.2020 Janaína Cristina Almeida Pablio Jasso S. Rodrigues Thyago M. de Oliveira 

03.04.2020 Janaína Cristina Almeida Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

06.04.2020 Janaína Cristina Almeida Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

07.04.2020 Janaína Cristina Almeida Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

08.04.2020 Janaína Cristina Almeida Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

13.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

14.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

15.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

16.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

17.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

22.04.2020 Janaína Cristina Almeida Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

24.04.2020 Janaína Cristina Almeida Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

27.04.2020 Janaína Cristina Almeida Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

28.04.2020 Janaína Cristina Almeida Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

29.04.2020 Janaína Cristina Almeida Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

30.04.2020 Janaína Cristina Almeida Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

 

§3º Para os plantões semanais das matérias competente aos feitos criminais da 3ª 

Vara: 
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DATA JUIZ SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

01.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Pablio Jasso S. Rodrigues Thyago M. de Oliveira 

02.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Pablio Jasso S. Rodrigues Thyago M. de Oliveira 

03.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

06.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

07.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

08.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Renata de C. C. Molinet Valdirene Viturino Vieira 

13.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

14.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

15.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

16.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo Debrino de Mattos Roger dos Santos Lopes 

17.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

22.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Rodrigo da Silva Santos Natalie Ciprino Toledo 

24.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

27.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

28.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

29.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

30.04.2020 Ivan Lúcio Amarante Salete de Cássia Capelari Steven C. S. Coronado 

 

Art. 2º Para acionar o servidor plantonista, ligue para o número: (66) 9.8459-1533. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Porto Alegre do Norte/MT, 25 de março de 2020 

 

 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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