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ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves
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Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
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Des. Marcos Machado
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SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

Primeira Entrância

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-16.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVENIR MARTINS DILEMBURG (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)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000118-21.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. F. (REQUERIDO)

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 TERMO DE AUDIÊNCIA Data/Local/horário: 

Data:12/03/2020, Sala de audiências da Vara Única de Porto dos 

Gaúchos/MT – 16:30h Código: PJe 1000012-93.2019.8.11.0019 

Requerente: Ministério Público de Mato Grosso Curadora: Marli da 

Aparecida Soares Interditado: Edevar da Costa Fernandes PRESENTES: 

Juiz de Direito: Rafael Depra Panichella Promotor de Justiça: Bruno Franco 

Silvestrini Curadora: Marli da Aparecida Soares Interditado: Edevar da 

Costa Fernandes RESUMO: “Aberta à audiência, constatou-se a presença 

do interditado e de sua curadora, bem como do Ministério Público. 

Passou-se ao depoimento pessoal do interditado nos limites de sua 

deficiência em audiovisual, conforme termos em apartados e mídia digital, 

que são parte integrante deste. Dada a palavra ao Ministério Público: 

fez-se remissão aos fatos e fundamentos jurídicos citados. Pelo MM. Juiz 

foi decidido nos seguintes termos: Vistos etc. O interditando é 

companheiro da pretensa curadora, e devido ao quadro clínico que está 

acometido, é impossibilitado de exercer os atos da vida civil, em especial 

aos atos negociais. No vertente caso leciona Silvio de Salvo Venosa, que 

curadoria não se destina tipicamente a um incapaz, mas a alguém que não 

possui plenas condições físicas ou materiais para exercer seu papel 

negocial e cuidar de seus próprios interesses. (Direito de Família, 5ª Ed. 

Editora Atlas, pág. 496). Corroborando com os fatos alegados na inicial, a 

parte requerente carreou aos autos o documento expedido por médico, 

consoante preconiza o art. 750 do CPC. No caso em concreto, verifica-se 

que a requerente logrou êxito em comprovar a alegada deficiência, 

conforme os atestados médicos e laudo de estudo psicossocial 

demonstram que realmente o interditando possui problemas neurológicos 

que o impossibilitam de praticar os atos da vida civil, inclusive, em um dos 

documentos médicos apresentados foi atestada a incapacidade do 

interditando por tempo indeterminado. Considerando a gravidade da 

patologia que acomete o interditando sua vida e sua saúde estarão 

abaladas, eis que necessita de cuidados especiais e remédios, 

entendendo também presente o requisito do perigo de dano, que é notório 

e decorre do risco de agravamento de seu estado de saúde em 

decorrência da não disponibilização de tratamento adequado. Na presente 

data o interditando foi ouvido, sendo que sua apresentação neste Juízo 

comprovou sua debilidade em relação ao exercício de atos negociais da 

vida civil. Neste sentido, se extraí dos elementos informativos do caderno 

processual, que o interditando se encontra incapacitado, necessitando de 

cuidados básicos da vida quotidiana. Ante o exposto, e considerando tudo 

mais que dos autos consta Julgo Procedente o Pedido Inicial e, via de 

consequência, confirmo a decisão antecipada de mérito já exarada e, 

DECRETO a CURATELA relacionada aos atos negociais da vida civil de 

EDEVAR DA COSTA FERNANDES, tal como a gestão e recebimento de seu 

benefício junto ao INSS, na forma do art. 85 da Lei n.º 13.146/15, o qual 

deverá anualmente prestar contas de sua administração, consoante prevê 

o art. 84, §4º, do mesmo Diploma Legal, nomeando como sua curadora 

definitiva Marli da Aparecida Soares. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando o disposto no art. 

29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Publique-se 

imediatamente 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, atentando-se para as providências descritas no art. 755, §3º, do 

CPC/15. Sem custas. Dou por Transitada em julgado, tome-se o 

compromisso e lavre-se o termo de compromisso e curatela. 

Posteriormente ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. Nada 

Mais, eu Nelson Mitsuo Hosi Junior o digitei e encerro o presente. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em cumulação Bruno Franco Silvestrini 

Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000409-55.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE IVANI RONNAU GROBE OAB - 780.749.671-15 

(REPRESENTANTE)

ALDAIR GROBE OAB - 535.801.761-53 (REPRESENTANTE)

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI IRES RONNAU (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Considerando a petição de ID 30720782, impulsiono os autos a fim de 

intimar a autora para manifestar no feito, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23099 Nr: 806-10.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos os presentes autos de Cumprimento de Sentença, registrados sob 

nº 806-10.2014.811.0019, Código 23099 proposta por POLIANA DE 

OLIVEIRA LIMA e ELCIO LIMA DO PRADO em desfavor da COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – 

SICREDI OURO VERDE.

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por POLIANA DE 

OLIVEIRA LIMA e ELCIO LIMA DO PRADO em face do COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – SICREDI 

OURO VERDE, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, houve a efetivação da penhora online, via 

BACENJUD, bloqueando o valor total da dívida, conforme extrato de ref. 

168.

Instado, o executado não se manifestou acerca da penhora online em sua 

conta bancária (ref. 181).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento.
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 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente demanda exauriu sua finalidade, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Custas remanescentes pelo executado.

Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se a parte 

executada para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que 

está determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes.

 PROCEDAM-SE A BAIXA DE EVENTUAIS PENHORAS REALIZADAS 

NESTES AUTOS.

Sem prejuízo, desde já, DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente. 

Assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a 

conta indicada nos autos.

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-54.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ÍNDICES MARÇO E CALCULO RPV (ANEXO).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-95.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ÍNDICES MARÇO E CALCULO RPV (ANEXO).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-78.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-56.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-24.2018.8.11.0019

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)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000172-55.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000002-83.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-36.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-15.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 4 de 118



Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000101-19.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000167-33.2018.8.11.0019

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)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000164-44.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-94.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo n. 

1000193-94.2019.8.11.0019 Polo Ativo: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, no prazo de 05 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, informo que será 

expedido ofício requisitório de RPV, nos termos do Provimento 

nº11/2017-CM. Porto dos Gaúchos, 26 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-90.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO OAB - MT22269/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CALCULO RPV (ANEXA)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000057-97.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, manifestar 

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

das partes, informo que será expedido ofício requisitório de RPV, nos 

termos do Provimento nº11/2017-CM

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-80.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ÍNDICES MARÇO E CÁLCULO RPV (ANEXO).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-50.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ÍNDICES MARÇO E CÁLCULO RPV (ANEXO)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-17.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ÍNDICES MARÇO E CÁLCULO RPV (ANEXO).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-43.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000220-43.2020.8.11.0019. REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA FREITAS 

REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS 

Vistos. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por CLEUZA 

DA SILVA FREITAS, devidamente qualificada, a fim de levantar os valores 

depositados em conta vinculada na COOPERATIVA DE CRÉDITO 

POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES em nome de 

JUAREZ PEREIRA, falecido esposa da requerente, bem como Alvará 

Judicial para baixa do registro do veículo VW/GOL 1.0, ano 2004/2004, 
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placa ALQ3208/PA. Aduz a requerente que é viúva meeira de Juarez 

Pereira, falecido em 09 de outubro de 2019, e que o falecido possuía uma 

conta poupança na Cooperativa de Crédito Sicredi, na qual se encontra 

depositada a importância de R$ 5.527,57 (cinco mil quinhentos e vinte e 

sete reais e cinquenta e sete centavos), bem como um veículo, acima 

descrito, registrado em seu nome. Razão pela qual, requer a expedição do 

competente alvará em seu nome. É o necessário relatório. Decido. 

Inicialmente, no que tange ao pedido de baixa no registro do veículo 

supracitado, observo que o pedido de expedição de alvará judicial é um 

procedimento simples, de jurisdição voluntária, e basta que o postulante 

comprove o óbito do titular; a sua condição de herdeiro ou sucessor; 

anuência de outros herdeiros, se houver, e a inexistência de outros bens 

a inventariar. Não se confunde com o processo de inventário, nem o 

substitui quando existirem mais bens. Ressalto que embora comumente 

utilizado para pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/80, há 

remansosa jurisprudência no sentido da possibilidade da transferência de 

propriedade de bem do autor da herança através de pedido de alvará 

autônomo, independentemente de ação de inventário ou de arrolamento de 

bens. Assim, RECEBO a inicial, devendo ser processada nos termos dos 

artigos 719 e 725, VII, do CPC. Determino a CITAÇÃO do interessado (art. 

239 do NCPC), COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO 

UNIVALES – SICREDI UNIVALES, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o art. 721 do Código de 

Processo Civil, bem como para informa, no mesmo prazo, o valor atual 

existente na conta poupança nº 1.0821.71519-0, agência nº 0100 em 

nome do falecido. Com efeito, expeça-se ofício ao INSS para informar, no 

prazo de 15 dias, quem são os beneficiários dependentes da “de cujus”. 

Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso, para outras deliberações. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 26 

de março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-66.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000363-66.2019.8.11.0019. REQUERENTE: VALDENIR SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o término da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-29.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000359-29.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JORGE DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o término da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000361-96.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000361-96.2019.8.11.0019. REQUERENTE: MARIA LIZIER REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o término da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000358-44.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NESTOR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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))
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Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000358-44.2019.8.11.0019. REQUERENTE: ANTONIO NESTOR DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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, cumulado com a 

Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, com vigência até 30 de abril de 2020, sendo que não serão 

realizadas as audiências de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, 

da Portaria-Conjunta n.º 249/2020), resta prejudicado neste momento a 

designação de audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo 

acima assinalado será prorrogado, sendo inócua a designação de 

audiência para possível redesignação. Desse modo, DETERMINO que os 

autos aguardem em cartório, devendo retornarem conclusos para 

designação de audiência após o término da vigência da Resolução 

313/2020 do CNJ. Intimem-se. Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-33.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVIERO ALIMENTOS E SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCISCO MATTOS OAB - PR80843 (ADVOGADO(A))

CLEONICE ALVES CARNEIRO OAB - PR84773 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000210-33.2019.8.11.0019. REQUERENTE: LUCILENE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SIVIERO ALIMENTOS E SEMENTES LTDA 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, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o término da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-23.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY ROBERT KRIEGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000006-23.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR 

EXECUTADO: JOHNNY ROBERT KRIEGER 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 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, 26 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000360-14.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVINDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000360-14.2019.8.11.0019. REQUERENTE: LEIVINDO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o término da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-47.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ANDRADE BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO EROTILDES ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000222-47.2019.8.11.0019. REQUERENTE: LUCIMAR DE ANDRADE 

BATISTA REQUERIDO: RICARDO EROTILDES ANDRADE 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, 26 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-39.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DENISE GUNSCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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: 

1000423-39.2019.8.11.0019. REQUERENTE: SIRLEI DENISE GUNSCH 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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. Por fim, caso alegue(m) a necessidade de prova pericial, 

DETERMINO que na mesma oportunidade, quando da especificação das 

provas que ainda pretendem produzir, indique qual o tipo de perícia seria 

necessária no caso em questão. 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, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000362-81.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000362-81.2019.8.11.0019. REQUERENTE: PEDRO MORAIS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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, cumulado com a Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com vigência até 

30 de abril de 2020, sendo que não serão realizadas as audiências de 

qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), resta prejudicado neste momento a designação de audiências, 

tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado será 

prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação. Desse modo, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório, devendo retornarem conclusos para designação de audiência 

após o término da vigência da Resolução 313/2020 do CNJ. Intimem-se. 

Cumpra-se Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000353-22.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000353-22.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A 

presente execução foi ajuizada por ROBSON REZENDE DOS SANTOS em 

face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a execução de honorários 

advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente como Defensor 

Dativo. No entanto, conforme certidão acostada aos autos, a parte 

exequente - devidamente intimada - não apresentou na Secretaria desta 

Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) de honorários 

advocatícios, sendo este documento indispensável ao regular 

prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a parte 

exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem resolução 

do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Porto dos Gaúchos /MT, 26 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000298-71.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000298-71.2019.8.11.0019. REQUERENTE: APARECIDO DONIZETE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO S E N T E N Ç A 

Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;(...)” Apenas para 

situar a questão, cuida-se de ação ajuizada por servidor da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso, Aparecido Donizete dos Santos, na qual 

postula a obtenção da gratificação de substituição temporária, em razão 

do exercício de função privativa do cargo de 2º tenente, qual seja, 

Comandante do 1º Pelotão PMMT de Porto dos Gaúchos, no período de 16 

de fevereiro de 2012 a 01 abril de 2015, de acordo com as Portarias n.º 

027/21 BPM/2012 e n.º 06/8 CR/2015. Além disso, pleiteia pelo pagamento 

o abono de permanência pelo prazo de 03 meses e 23 dias, por ter 

permanecido por mais tempo no serviço público depois de ter completado 

os requisitos legais para a transferência para a reserva remunerada, 

alegando que os pedidos estão conforme o disposto nas Leis 

Complementares n.ºs 555/2014 e 231/2005 e emenda constitucional 41/03. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou defesa, alegando a 

inexistência do direito a receber o abono de permanência, nada aduzindo 

acerca da diferença salarial pela substituição temporária de posto 

privativo, pleiteando, ao final, pela improcedência do pedido (id 25023673). 

A parte reclamante apresentar impugnação à contestação no id 25488994. 

Por não visualizar questões de nulidade ou questões processuais 

pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência dos requisitos 

para o recebimento da diferença salarial pela substituição temporária de 

posto privativo e abono de permanência pleiteados pelo reclamante. 1. DA 

DIFERENÇA DO SUBSÍDIO PELA SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO PRIVATIVA 

DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR Primeiramente, vale destacar que as 

normas estabelecidas nos arts. 31, 32 e 52, ambos da Lei Complementar 

nº 555/2014, assim dispõem: “Art. 31 A substituição que se caracteriza 

como uma designação temporária de função ocupada por outro militar 

estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de 

ausência ou impedimento eventual do titular da função militar. § 1º Em se 

tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, 

o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do 

menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde 
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que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias. § 2º O órgão de 

pessoal da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na 

folha de pagamento a respectiva diferença salarial.” (...) Art. 32 A 

designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na 

Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato 

do Comandante-Geral. Parágrafo único. Em se tratando de designação 

para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o 

militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração 

do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, 

devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de 

requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença. (...) 

“Art. 52. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades 

de que o militar estadual é investido legalmente quando conduz militar ou 

dirige uma Unidade Militar Estadual. § 1º O comando é vinculado ao grau 

hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o 

militar estadual se define e se caracteriza como comandante. § 2º 

Comandante é o título genérico atribuído ao militar estadual que exerce 

comando e corresponde aos títulos de diretor, chefe ou outra 

denominação análoga. “ Nessa senda, a Lei Complementar n.º 231/2005, 

vigente à época dos fatos em questão, disciplinava em seus arts. 16 e 17 

o seguinte: “Art. 16. Nos casos de ausência ou impedimento eventual do 

titular do cargo, a substituição dar-se-á mediante designação, que terá 

sempre caráter temporário.” Art. 17. O substituto faz jus à remuneração 

equivalente à do titular do posto ou graduação, devendo a Diretoria de 

Recursos Humanos independente de requerimento incluir na folha de 

pagamento a respectiva diferença, desde que o período de substituição 

seja igual ou superior a 30 (trinta) dias. Parágrafo único. O disposto neste 

artigo também se aplica aos militares que forem nomeados ou designados 

para exercerem cargos e funções privativas de militares de grau 

hierárquico superior . In casu, o reclamante era 3º Sgt PM e foi designado 

para função de Comandante do 1º Pelotão de Polícia Militar de Porto dos 

Gaúchos–MT, através do Boletim Geral da PMMT n.º 488, publicado em 

24/02/2012. E que referida designação perdurou até a data de 01/04/2015, 

conforme Boletim Geral da PMMT n.º 122, razão pela qual reclama a 

percepção da diferença de subsídio de função privativa de grau 

hierárquico superior no período de dez meses mais décimo terceiro 

salario, de acordo com o valor dado a causa, como aquele apresentado no 

memorial de cálculo, os quais conferem com os holerites acostados nos 

autos. Pelos documentos juntados aos autos, observa-se que no exercício 

da designação temporária de função o reclamante atendeu plenamente os 

requisitos da LC nº 555/2014 e LC n.º 231/2005, vigente na época dos 

fatos, fazendo jus, portanto à diferença de subsídio. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

RECLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÃO C/C COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - 

DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DESVIO 

COMPROVADO - PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – LEI 

COMPLEMENTAR Nº 26/93 – VIGENTE À ÉPOCA – DIREITO À PERCEPÇÃO 

DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU SUPERIOR – 

PRECEDENTES - VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE 

RAZOÁVEL – REDUÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL - SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Nos termos da Lei Complementar 

Estadual nº 26/93, vigente à época dos fatos, “O servidor militar no 

exercício de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo de posto 

ou graduação superior ao seu, percebe a remuneração correspondente 

ao grau imediatamente superior ao seu posto ou à sua graduação.” O 

servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para 

o qual foi investido, embora não faça jus a reenquadramento, tem direito a 

perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de 

se gerar locupletamento indevido pela Administração. A verba honorária 

contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele 

mínimo indicado no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do 

que dispõe o § 4º do mesmo artigo. Precedentes do STJ. (TJ/MT - 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 

10780/2014 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL). Negritei. 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SOLDADO BOMBEIRO MILITAR — 

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU 

HIERARQUICAMENTE SUPERIOR — CONSTATAÇÃO — DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE — LEI 

COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA. A designação para exercício de 

função privativa de militar de grau hierarquicamente superior propicia ao 

soldado, o recebimento de diferença a título de desvio de função, em 

observância a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 

de dezembro de 2005. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente 

retificada. (N.U 0001569-52.2008.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017). Negritei Assim, deve ser 

admitida a percepção das diferenças de subsídio no exercício de função 

privativa de grau hierárquico superior em decorrência de designação de 

3º Sgt PM para exercer a função de Comandante do 1º Pelotão de Polícia 

Militar de Porto dos Gaúchos-MT, que é privativa de Aspirante, de acordo 

com o Anexo Único, Parte II, do Decreto n° 2.454/2010, sob pena de 

locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. DO ABONO DE 

PERMANÊNCIA O abono de permanência equivale-se a isenção 

previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para 

a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, porém, decidem por 

permanecer em atividade. O benefício foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº. 20/98, sendo posteriormente substituído pela Emenda 

Constitucional nº. 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu 

artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada 

no art. 40, § 19, da Carta Magna, verbis: “Art. 3º É assegurada a 

concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, 

bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação 

desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção 

desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 

1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em 

atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e 

que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, 

ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 

40, § 1º, II, da Constituição Federal.” Analisando a Emenda Constitucional 

nº. 41/03 verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito 

ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria 

voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, 

se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por 

permanecer em atividade. Por sua vez, a Lei Complementar Federal nº 51, 

de 20/12/1985 (Dispõe sobre a aposentadoria do policial, nos termos do 

art. 103, da Constituição Federal), estabelece que: “Art.1º - O funcionário 

policial será aposentado: II - voluntariamente, com proventos integrais, 

independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 

144, de 2014) a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, 

pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza 

estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 

2014) b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, 

pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza 

estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 

2014) Nessa senda, é o entendimento jurisprudencial do STF com 

repercussão geral: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE 

APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE 

PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de 

permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor 

público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos 

requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, 

§ 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao 

recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do 

tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 ) Negritei. 

O referido julgado firma o entendimento de que o art. 40, § 19, da 

Constituição Federal não restringe a concessão do abono de permanência 

apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a 

aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se 

aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF (ARE 782.834- AgR, 

Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2014). Sendo 

o reclamante militar, é regido pelo Estatuto da Policia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Mato Grosso - Lei Complementar nº 555/2014, que 

revogou a Lei Complementar nº 231/2005. Tendo requisitos diferenciados 

para a aposentadoria, senão vejamos: “Art. 147 O militar estadual é 

transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: 

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, 

destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo 
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feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, 

no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.”. No presente caso, a parte 

reclamante se aposentou em 05/10/2018, contando com 30 Anos, 3 Meses 

e 23 Dias de tempo total de contribuição - ATO N. 28.242/2018, conforme 

Diário Oficial n° 27360 (Id. 22669540). Portanto, a parte reclamante, afirma 

ter direito a 03 meses e 23 dias de abono por ter permanecido em 

atividade mesmo tendo cumprido os requisitos para se aposentar. Nas 

circunstâncias alegadas e demonstradas, ao optar em permanecer em 

atividade, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da 

Constituição Federal. Com efeito, o abono de permanência consiste, 

justamente, num incentivo para o servidor público que pretende preterir o 

requerimento de sua aposentadoria voluntária, permanecendo no serviço 

público por mais algum tempo. Assim, a partir do momento em que a parte 

reclamante reuniu os requisitos para que lhe fosse concedida a 

aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, passou a fazer jus 

à percepção do benefício pleiteado, sendo, portanto, desonerada 

imediatamente da contribuição social que até então se dava em favor do 

órgão oficial de previdência, desse modo, o termo inicial para fazer jus ao 

abono de permanência, é a partir do momento em que o servidor satisfaz 

as condições para aposentar voluntariamente, mas, mesmo assim, 

permanecer em atividade. Sobre isso o STJ se manifestou: “O abono de 

permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41/2003, é o 

reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público que, 

já tendo cumprido todas as exigências legais para se aposentar, decide 

permanecer em atividade. Assim, para a sua concessão, impõe-se ao 

servidor público implementar todas as condições para aposentadoria 

voluntária.”. (REsp 1277616/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012). 

Nesse sentido, são os entendimentos jurisprudenciais do TJ/SC e TJ/RS no 

julgamento de casos semelhantes, vejamos: RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA 

RESERVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE ABONO DE 

PERMANÊNCIA NÃO AUFERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1- PRELIMINAR. 

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA 

À PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE 

IMPÕE. "(...) A benesse da gratuidade judiciária não deve ser concedia 

mediante simples afirmação de ausência de recursos, cabendo ao 

postulante trazer elementos mínimos que a evidenciem. (...)" (TJSC, 

Apelação Cível n. 0300394-40.2016.8.24.0256, de Modelo, rel. Des. Jaime 

Machado Junior, j. 28-6-2018). 2- MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA 

DEVIDO AO SERVIDOR EM QUESTÃO, EIS QUE PREENCHEU OS 

REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. MATÉRIA PACÍFICA JUNTO AO 

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CATARINENSE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. 

Sobre o assunto, destaca-se julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

Catarinense: "SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DA CARREIRA POLICIAL. 

PLEITO DE PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS 

PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL SATISFEITOS NOS TERMOS DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 343/2006 (30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 

PELO MENOS 20 ANOS DE EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DA CARREIRA). 

ATIVIDADE DE RISCO QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS 

DIFERENCIADOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA 

PREVISTO NO ART. 40 § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME 

NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO. 1- 'Aos integrantes da carreira policial é deferida a 

possibilidade de requerer aposentadoria especial, nos termos da Lei 

Complementar nº 51/1985, dado que sua atividade se enquadra no critério 

de perigo ou risco. 2- 'A Lei Complementar nº 51/1985, que disciplina a 

aposentadoria dos servidores integrantes da carreira militar, foi recebida 

pela Constituição Federal de 1988, consoante decidiu o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.817 e do Recurso Extraordinário nº 567.110/AC, 

relatados pela Ministra Cármen Lúcia, publicados em 24.11.2008 e 11 de 

abril de 2011, respectivamente.' (...)'Em prestigiamento a uma interpretação 

analógica extensiva, também devem ser incluídos na possibilidade de 

percepção do abono de permanência instituído pela EC 41/2003 os 

servidores que executam atividades de risco, eis que, na essência, não 

existente distinção entre aposentadoria voluntária comum e a voluntária 

especial. Não é justo nem razoável haja um discrímen quanto ao 

deferimento de um benefício também de índole previdenciária só porque há 

tratamento diferenciado quanto aos critérios para a aposentação. Não 

pode o intérprete desigualar os que na essência são iguais. Precedentes 

do STJ. (...)' (RE 609043 AgR/PR Relator(a): Min. LUIZ FUX julgado em 

28/5/2013). A Lei Complementar Estadual n. 343/2006, em conformidade 

com a legislação federal (Lei Complementar n. 51/85), permite a 

aposentadoria voluntária do policial civil, com proventos integrais, após 30 

(trinta) anos de serviço/contribuição, desde que conte, pelo menos, com 

20 (vinte) anos de exercício em qualquer atividade da carreira. A adoção 

de critérios diferenciados, conforme visto, justifica-se em razão do 

exercício de atividade de risco, e encontra fundamento no art. 40, § 4º, II, 

da Constituição Federal." (TJSC, Apelação Cível n. 2015.056179-3, da 

Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 1-12-2015). RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Recurso Inominado n. 

0300301-72.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Miriam Regina Garcia 

Cavalcanti, Quarta Turma de Recursos - Criciúma, j. 31-07-2018). Negritei. 

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ABONO 

PERMANÊNCIA. ARTIGO 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

CUMULADO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 51/85. POSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. DA APOSENTADORIA ESPECIAL (...) DO ABONO 

PERMANÊNCIA - O Abono Permanência é um benefício pago aos 

servidores públicos civis que tenham completado os requisitos para 

aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo. Tal 

verba está prevista no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e o ato de 

sua concessão é de natureza vinculada, ou seja, basta o cumprimento 

dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da 

Administração Pública pagá-lo. (...) DO MARCO INICIAL DA CONCESSÃO 

DO ABONO PERMANÊNCIA - Em relação ao termo inicial da concessão do 

Abono Permanência, mormente pelo fato de a legislação atinente não fazer 

qualquer referência à necessidade de prévio requerimento administrativo, 

deve ser a data em que implementado pelo servidor as condições 

necessárias a aposentadoria voluntária. (...). RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (TJRS -Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 

27/01/2016). Negritei. Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de 

permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor desde a data do 

preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento do 

benefício deve retroagir àquela data. Dessa forma, assiste direito à parte 

reclamante, direito a restituição dos valores descontados dos meses de 

julho/2019 a outubro/2019, observando que o período permanecido na 

atividade do servidor após o preenchimento das condições para 

aposentadoria voluntaria foram de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, 

conforme diário oficial de id 22669540. Ademais, a expressão “opção do 

servidor” utilizada no texto constitucional se convalida com a sua 

permanência na atividade, suprindo o que dispõe a Lei Complementar 

Estadual nº 202/2004 (alterada pela L.C. 524/14), eis que o ato tácito em 

permanecer em atividade até se aposentar, supre a necessidade do ato 

expresso, por consequência, desnecessário o pedido administrativo, 

porquanto a implantação, presentes as condições legais e constitucionais, 

consubstancia poder-dever da Administração. Deste modo, a não 

concessão do abono de permanência a partir do momento que se 

completou os requisitos para o servidor se aposentar, representaria um 

enriquecimento sem causa da Administração, haja vista que continua 

usufruindo do serviço prestado. Ademais, não há falar em ausência dos 

requisitos previstos no artigo 40, §1º, inciso III, alínea "a" da CF, pois a 

própria Constituição autoriza a adoção de critérios diferenciados à 

concessão da aposentadoria aos servidores que exerçam atividade de 

risco (art. 40, §4º, II, CRFB/88). Nesse diapasão: RECURSO INOMINADO. 

AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ABONO PERMANÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, §1º, INCISO 

III, ALÍNEA "A", DA CRFB/88 PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO 

BENEFÍCIO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ADOÇÃO DE 

REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS À CONCESSÃO DA 

APOSENTADORIA AOS SERVIDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADE DE 

RISCO (ART. 40, §4º, II, CRFB/88). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 

335/2006 QUE REGULAMENTA A MATÉRIA (ART. 1º, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LCE N. 343/06). PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA 

MANTIDA. (TJSC, Recurso Inominado n. 0325066-69.2015.8.24.0023, da 

Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Andréa Cristina Rodrigues Studer, Oitava 

Turma de Recursos - Capital, j. 08-03-2018). Por outro lado, no que tange 

a arguição da parte reclamante acerca da não incidência de imposto de 

renda, importante frisar que o valor percebido a título de abono de 

permanência adiciona-se positivamente aos respectivos patrimônios a qual 
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existe a imediata disponibilidade econômica sobre tal verba, restando, 

assim, a admissibilidade no reconhecimento como natureza remuneratória 

passível de tributação do referido imposto. Com efeito, resta evidente que 

o abono de permanência possui natureza remuneratória e não 

indenizatória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura 

fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN. Nesta 

linha de exposição, cabe neste caso reproduzir, por amoldável à espécie, 

precedente do Superior Tribunal de Justiça a qual retrata que sujeita-se a 

"incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de 

abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição 

Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 

41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar 

o abono de permanência como rendimento isento. " (REsp 1.192.156/PE, 

Rei. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 06.09.2010) No mesmo sentido, 

é o entendimento jurisprudencial a seguir: "TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 

RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA 

REMUNERATÓRIA. 1. Incide imposto de renda sobre o abono de 

permanência, por possuir natureza remuneratória e conferir acréscimo 

patrimonial ao beneficiário. Precedentes. 2. Recurso especial provido." 

(REsp 1.178.479/SE, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe de 29.4.2010) 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART 

557 DO CPC - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - OFENSA A ATO 

DECLARATÓRIO DA SRF - NORMA INFRALEGAL - INVIABILIDADE - ART. 

43 DO CTN - ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CF - 

NATUREZA JURÍDICA - VERBA REMUNERATÓRIA - IMPOSTO DE RENDA - 

INCIDÊNCIA." (AgRg no Ag 1.203.675/PE, 2a Turma, Rei. Min. Humberto 

Martins, DJe de 10.3.2010) Portanto, sujeita-se a incidência do Imposto de 

Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que 

se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 

1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 

10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência 

como rendimento isento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, razão pela qual CONDENO 

o Estado de Mato Grosso a pagar ao reclamante APARECIDO DONIZETE 

DOS SANTOS as diferenças de subsídio no período de 01/08/2014 a 

01/04/2015, período dos holerites apresentados pelo reclamante e também 

àqueles expostos no memorial de cálculo, no qual exerceu função 

privativa de grau hierárquico superior (Aspirante), a ser calculada em 

sede de cumprimento de sentença, cujo valor deve ser acrescido de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da 

citação, e de correção monetária com base no IPCA-E (ADI 4425 - STF) da 

data de quando deveriam ter sido pagas as diferenças, nos termos dos 

artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. CONDENAR, 

ainda, o requerido a restituir em favor da parte reclamante dos meses de 

julho/2019 a outubro/2019, observando que o período permanecido na 

atividade do servidor após o preenchimento das condições para 

aposentadoria voluntaria foram de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, 

conforme diário oficial de id 22669540, os valores relativos ao abono de 

permanência, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada 

mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o 

mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao 

mês em que estiver sendo efetuada consoante dispõe o artigo 39, § 4º, da 

Lei nº 9.250/1995, e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

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

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 19 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001311-82.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. N. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001311-82.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): RAIANE DO NASCIMENTO LUZ REU: JOAO PAULO BARBOSA 

DE SOUZA Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial retro. Intime-se a 

exequente nos termos requerido na derradeira cota ministerial. Com o 

retorno, abra-se nova vista ao Ministério Público. Por fim, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1001405-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DINIZ DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS MARIANO PEREIRA GUIMARÃES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001405-64.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANGELINA DINIZ DA ROSA REU: REGIS MARIANO PEREIRA 

GUIMARÃES Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial retro. Assim sendo, 

intime-se a causídica que acompanhou a audiência de conciliação para, no 

prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos procuração devidamente 

outorgada pelo requerido. Com a juntada, abra-se nova vista ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001906-81.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PRIMO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO WARLEY AMARAL OAB - GO42639 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIER FELES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento do segundo ato constante na carta precatória supra, sendo 

cobrado o valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 97507 Nr: 1202-22.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdO, WODF, EOF, EODF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, tendo em vista que os autores são assistidos pela 

Defensoria Pública, bem como a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o advogado, Dr. CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO, 

OAB/MT 22.160-B, para representar os requerentes, o qual deverá ser 

cadastrado no sistema Apolo e intimado da presente nomeação, a fim de 

apresente impugnação a contestação ofertada pelo requerido (ref.49), no 

prazo legal.

Na sequência, abra-se vista ao Ministério Público.
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Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-28.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (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: 1000073-28.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA JOSE ALVES LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A parte autora apresentou requerimento de 

cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o 

INSS, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Havendo impugnação a execução, 

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

dias, caso contrário, tornem-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

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

Processo Número: 1001405-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DINIZ DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS MARIANO PEREIRA GUIMARÃES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001405-64.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANGELINA DINIZ DA ROSA REU: REGIS MARIANO PEREIRA 

GUIMARÃES Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial retro. Assim sendo, 

intime-se a causídica que acompanhou a audiência de conciliação para, no 

prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos procuração devidamente 

outorgada pelo requerido. Com a juntada, abra-se nova vista ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000070-39.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARIA MATOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON GUSTAVO FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000070-39.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: SAMARIA MATOS FERREIRA REQUERIDO: JEFERSON 

GUSTAVO FRANCA DA SILVA Vistos, etc. 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, 

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 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000671-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL SUISSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO Considerando o teor da Portaria Conjunta nº 249/2020 expedida 

pela Presidência e CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para comparecer à Secretaria da 2ª Vara após o retorno do expediente 

presencial para assinatura e retirada do termo de guarda já expedido nos 

autos. Nada mais havendo, encerro o presente. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 25/03/2020 Assinado Digitalmente RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000526-86.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000526-86.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de execução de honorários em 

face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente Dr. Bruno Gabriel 

Regis de Almeida pretende receber créditos oriundos de honorários 

arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar os 

interesses de pessoas carentes, por ausência da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nos termos do artigo 534 do CPC. Assim determino: 

CITE-SE/INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias, impugnar a execução, conforme o art. 535 do Código de 

Processo Civil. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça de acordo o art. 535, §3° e art. 910, §1° ambos do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido da parte exequente, para o fim 

de conceder os benefícios da justiça gratuita. De fato, a concessão do 

benefício da justiça gratuita ao defensor dativo demonstra um grande 

senso de justiça, porque o advogado trabalha gratuitamente sem uma 

perspectiva de recebimento dos honorários e, ainda, tem que conviver 

com o descaso do governo em relação aos pedidos administrativos de 

pagamento. E, por fim, apenas demandam judicialmente o Estado quando 

não lhes resta outra alternativa. Some-se a isso o fato dos honorários 

advocatícios terem natureza de crédito alimentar. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Intime-se. Às providências. Porto Alegre do Norte 

- MT, 25 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000525-04.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000525-04.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de execução de honorários em 

face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente Dr. Bruno Gabriel 

Regis de Almeida pretende receber créditos oriundos de honorários 

arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar os 

interesses de pessoas carentes, por ausência da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nos termos do artigo 534 do CPC. Assim determino: 

CITE-SE/INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias, impugnar a execução, conforme o art. 535 do Código de 

Processo Civil. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça de acordo o art. 535, §3° e art. 910, §1° ambos do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido da parte exequente, para o fim 

de conceder os benefícios da justiça gratuita. De fato, a concessão do 

benefício da justiça gratuita ao defensor dativo demonstra um grande 

senso de justiça, porque o advogado trabalha gratuitamente sem uma 

perspectiva de recebimento dos honorários e, ainda, tem que conviver 

com o descaso do governo em relação aos pedidos administrativos de 

pagamento. E, por fim, apenas demandam judicialmente o Estado quando 

não lhes resta outra alternativa. Some-se a isso o fato dos honorários 

advocatícios terem natureza de crédito alimentar. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Intime-se. Às providências. Porto Alegre do Norte 

- MT, 25 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000522-49.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000522-49.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARLAN MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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 Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos 

formais e materiais, RECEBO a inicial. ARLAN MOREIRA DOS SANTOS, 

devidamente representado ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de 

auxílio-doença c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, 

pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei 

nº 1.060/50, bem como a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja determinado a parte requerida que inicie imediatamente o pagamento 

do benefício previdenciário de auxílio doença. É o breve relato. 

Fundamento. O pedido liminar consistente na implantação do benefício 

previdenciário solicitado, ao menos neste momento processual, deve ser 

INDEFERIDO. Tratando-se de pedido que visa antecipar um dos efeitos da 

tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento 

de benefício de auxílio doença em favor da parte requerente, o caso é de 

análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência 

almejada. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em 

particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “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. (...) 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Novo Código de Processo Civil impossibilita a concessão da 

tutela de urgência na forma pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, imperioso o INDEFIRO o pedido de urgência da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor. Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao 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, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do Novo 

CPC), 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 Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido 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 

15 (quinze) dias. Caso contrário, certifique e devolvam os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 26 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000950-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL CHYBLI HADDAD NETO OAB - SP167106 (ADVOGADO(A))

ADRIANO FERNANDO SEGANTIN OAB - SP200307 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000950-02.2018.8.11.0059 ISLANE OLIVEIRA SILVA ANTONIO CARLOS 

DE OLIVEIRA SOUZA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para manifestar-se sobre 

o prosseguimento do feito, bem como sobre a proposta de acordo 

oferecida na petição de ID 17153378. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de 

março de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000752-62.2018.8.11.0059 ANA PAULA ALVES BARBOSA BRUNO 

ALVES DE OLIVEIRA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para manifestar-se 

sobre o prosseguimento do feito no prazo legal. Porto Alegre do Norte/MT, 

26 de março de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. G. J. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000675-53.2018.8.11.0059 ELLANNE RIBEIRO DA COSTA AILTON 

ANTÔNIO GOMES JÚNIOR CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe nos autos se houve a quitação do débito 

alimentar, bem como , caso a resposta seja negativa, deverá a autora 

manifestar-se em prosseguimento, requerendo o que entender de direito. 

Porto Alegre do Norte/MT, 26 de março de 2020. RENATA DE CASTRO 

CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000756-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000756-02.2018.8.11.0059 LEANDRA RIBEIRO DA SILVA ILTON LOPES 

DA SILVA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a Parte Autora, por intermédio de seu defensor 

nomeado para manifestar-se em prosseguimento do feito, no prazo legal. 

Porto Alegre do Norte/MT, 26 de março de 2020. RENATA DE CASTRO 

CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

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

Processo Número: 1000439-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. B. D. S. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000439-04.2018.8.11.0059 JANAINA CORREIA PEREIRA ALAF 

GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS LIMA CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a Parte Autora para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

no prazo legal. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de março de 2020. RENATA 

DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000623-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000623-57.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, 

mediante publicação no DJE, e a parte requerida, via Sistema, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor 

das requisições de RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 11 da 

Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça 

Federal.. Porto Alegre do Norte, 26 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO ARTE BESERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000167-10.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, 

mediante publicação no DJE, e a parte requerida, via Sistema, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor 

das requisições de RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 11 da 

Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça 

Federal.. Porto Alegre do Norte, 26 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO APARECIDO MARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000172-32.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, mediante 

publicação no DJE, e a parte requerida, via Sistema, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor das 

requisições de RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 11 da 

Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça 

Federal. Porto Alegre do Norte, 26 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000369-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARINO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000369-84.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, mediante 

publicação no DJE, e a parte requerida, via Sistema, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor das 

requisições de RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 11 da 

Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça 

Federal. Porto Alegre do Norte, 26 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 Despacho

Vistos, etc.

Colacionado aos autos cópia de extrato comprovando a expedição de 

Alvará Judicial por este Juízo, remetam-se os autos à Secretaria.

Intime-se. Expediente necessário, Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 124503 Nr: 154-57.2020.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça encartada à 

referência 14, abra-se vista dos autos ao Ministério Publico.

Sobrevindo manifestação, tornem conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 73551 Nr: 5060-32.2016.811.0059

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - 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 adolescente KLEVERTON SILVA DE 

COSTA se encontra submetido, ante a ausência de família extensa 

interessada em acolhê-lo.

Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas à referência 223.

Noticiado o cumprimento, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123960 Nr: 7508-70.2019.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA, RMDA

 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 a adolescente KAREN CRISTINA MARTINS 

DOS ANJO se encontra submetida, ante a ausência de família extensa 

interessada em acolhê-la.

Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas à referência 44.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123960 Nr: 7508-70.2019.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA, RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, convalido o acolhimento institucional de EZEQUIEL 

SOARES RIBEIRO.Expeça-se guia de acolhimento constando as 

informações exigidas nos incisos II, III, V, IV, V e VII do § 3° do artigo 101 

do Estatuto da Criança e Adolescente.Intimem-se a psicóloga e a 

assistente social do Juízo para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à 

elaboração plano individual de atendimento do adolescente, nos termos do 

art. 101, § 4º, do ECA, remetendo-se a este Juízo.Determino ao Conselho 

Tutelar de São José do Xingu -MT e Porto Alegre do Norte-MT que 

diligenciem buscando localizar parentes do adolescente, tais como tios e 

primos, que tenham interesse e possam exercer-lhe a guarda.Oficie-se o 

CRAS desta cidade e Comarca para que realize acompanhamento semanal 

da situação física e emocional do adolescente Ezequiel, devendo ser 

elaborados e apresentados mensalmente os respectivos 

relatórios.Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 2420-90.2015.811.0059

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Altamiro Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTINHO DA MODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Roberto Almeida - 

OAB:7.619

 Intimem-se as partes para que, diante dos pontos controvertidos fixados 

por este juízo, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento.

Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias.

Com a vinda ou decorrido o prazo “in albis”, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 68616 Nr: 2708-04.2016.811.0059

 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: Divino Alberto Santos Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Santos Farias, ESPOLIO DE ORLANDO 

MACHADO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edidácio Gomes Bandeira - 

OAB:PA-5230-B, Samuel Oliveira da Silva Rodrigues - OAB:23708/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira - 

OAB:18.699/MT, DIANATAN FERREIRA JORGE - OAB:18699/MT

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se tem ação de cobrança por danos materiais e morais proposta por 

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA em face de OLINTO SANTOS FARIA e 

ESPÓLIO DE ORLANDO MACHADO FARIAS, todos qualificados nos autos.

Saneado o feito e fixado os pontos controvertidos da lide, determinou-se a 

intimação das partes a fim de que especificassem as provas que 

pretendessem produzir (referência 41).

Concitadas, as partes apresentaram manifestação, postulando pela 

produção de produção de prova testemunhal (referências 40 e 44).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se concluso 

aguardando a designação de audiência instrutória, contudo, considerando 

a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem assim 

atentando-se ao teor da RESOLUÇÃO nº 313, de 19 de março de 2020 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Portaria –Conjunta n° 249 de 18 

de março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(TJMT), postergo a designação do ato para momento posterior ao 

encerramento do período de “quarentena”.

Transcorrido o prazo acima apontado, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 115100 Nr: 2370-25.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tavares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Com esteio nestes fundamentos, DEFIRO o pedido da Defesa, pelo que, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em 

desfavor do Acusado BRUNO TAVARES DE ARAÚJO, vulgo “Keka”.

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.

 FICA ADVERTIDO 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.

A presente decisão servirá, EXCEPCIONALMENTE, como ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o Acusado BRUNO TAVARES DE ARAÚJO, vulgo 

“Keka”, ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo o mesmo não deva permanecer preso.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Após, intime-se a Defesa Técnica, para que apresente a Resposta à 

Acusação, no prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 122011 Nr: 6298-81.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio da Silva Costa, Jaildo Dias dos 

Santos, A Apurar, Eduardo Vieira Gomes, Thiago Neri Pereira da Silva, 

Alex Rodrigues dos Santos, Silas Goulart Silva, José Andrade Cavalcante, 

Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O, FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - OAB:25158/O, 

MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski - OAB:22251/O

 (...) .Estamos em um momento de esforços globais para a contenção 

desta pandemia, e em um momento delicado como esse é razoável que o 

prazo para o encerramento da instrução processual seja flexibilizado. 

Ainda, em que pese as alegações da Defesa, quanto ao excesso do 

prazo, verifico que assiste razão a D. representante do Ministério Público, 

no sentido de que, dada as peculiaridades do caso em tela, não houve, 

por parte do Poder Judiciário, culpa em prover os atos necessários para a 

prestação jurisdicional, sendo um caso excepcional e temporário além de 

estarmos falando de um caso com extrema complexidade.Portanto, os 

argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não afastam o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.Isto posto, com arrimo nestes 

fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado 

JAILDO DIAS DOS SANTO.Proceda-se as in t imações 

necessárias.Cientifique-se o Ministério Público e as Defesas.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124188 Nr: 7647-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Matheus Dias Virgulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Todavia, em que pese tais informações, verifico que assiste razão a D. 

Representante do Ministério Público, pois os delitos em tela (artigo 157, § 

2º, inciso II, por três vezes, c/c § 2-A, inciso I, do Código Penal e artigo 

244-B da Lei nº 8.069/90) foram praticados mediante grave ameaça, 

exercida com o emprego de arma de fogo; ademais, conforme 

pontualmente salientado, o Acusado já foi condenado em primeira 

instância pelo Juízo desta Comarca, nos autos de código 115314, por 

delitos semelhante ao dos presentes autos (crimes patrimoniais, com 

emprego de arma de fogo).

Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena 

nos fatos, e em contrapartida, inexistem informações de que o Acusado 

pertença ao grupo de risco do COVID-19; ademais, em tempos de 

calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se 

torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas 

que, com suas ações, poderiam colocar ainda mais em risco o meio social. 

Friso ainda, não ser este um “juízo de futurologia” e sim um meio de 

garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que 

a liberdade do Acusado poderia ocasionar.

Com esteio nas argumentações trazidas pelo Ministério Público, 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor do Acusado CAIO 

MATHEUS DIAS VIRGULINO, devidamente qualificado.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 7215-37.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN OLIVEIRA GUERRA, Cristiano das Neves 

Souza Lima, JHONATON DA SILVA GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

Segue em anexo as informações prestadas no HC n.º 

1007577-34.2020.8.11.0000, referente aos presentes autos.

No mais, a decisão proferida pelo D. Desembargador ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI em sede de liminar no HC supra, SERVIRÁ como Alvará de 

Soltura, com as condições impostas pelo mesmo, com exceção ao 

procedimento em relação à tornozeleira eletrônica, uma vez que nesta 

Comarca não dispomos de tal equipamento.

Cumpra-se.
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Às providências.

Porto Alegre do Norte, 26 de março de 2020

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-08.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

A. C. P. D. S. (TESTEMUNHA)

J. F. (TESTEMUNHA)

F. P. N. D. S. (TESTEMUNHA)

M. N. T. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. P. (INFORMANTE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 30591920, QUE O NOMEOU COMO DEFENSOR DATIVO DO RÉU, 

PARA QUE APRESENTE RESPOSTA A ACUSAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-177 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000080-63.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MARCIO CEZARIO DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA ARCE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO DA 

DECISÃO DE ID 30723632.

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

Processo Número: 1000375-03.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. (AUTOR)

I. D. A. M. (AUTOR(A))

I. D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. M. (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de sua Advogada, para tomar ciência da Decisão que deferiu os 

alimentos provisórios, bem como da data de Audiencia de Conciliação, 

designada para o dia 11 de maio de 2020, as 12:00 horas, no edifício do 

foro desta Comarca de Porto Esperidião.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-42.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEDROSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 

10H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-35.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEN ESPINOZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi redesignada audiencia de conciliação 

para o dia 23 de outubro de 2017 às 09h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-94.2015.8.11.0098

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:

SANDRA REGINA FERREIRA MOTA (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. 8010040-94.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 182,43 

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: SANDRA REGINA FERREIRA MOTA Endereço: Rua EDIMAR 

APARECIDA TEIXEIRA DE PAULA, S/N, FUNDO OFICINA NO NEI, 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: 14:00 

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, 26 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: 1000021-80.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GINALVA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000021-80.2017.8.11.0098. REQUERENTE: GINALVA CEBALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando a 

certificação de ID 29160441 quanto a tempestividade do recurso 

inominado interposto conforme ID. 19903115, recebo-o no efeito devolutivo 

(art. 43, Lei 9.099/95), visto que não restou demonstrado o dano 

irreparável. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme inteligência do art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 19 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-32.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1000009-32.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.210,71 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA SANTANA Endereço: RUA 

NOVA ZELANDIA, 5, QD 3 LT 5, RES EDELMIRA O MARCHETI, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, - 

LADO ÍMPAR, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-490 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC, bem como prevê o 

artigo 485, III do CPC, tendo em vista que por várias vezes foi tentado 

garantir o direito do requerente em receber o crédito devido, entretanto até 

o momento restou infrutíferas todas as tentativas.11. Consigne-se na 

intimação a advertência de que em não sendo dada providência efetiva e 

apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o pleito seja de mera 

vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova suspensão, serão os 

autos extintos, conforme disposto no art.580, § 2º, da CNGC, haja vista 

que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas infindáveis à espera do 

bel prazer e conveniência da parte exequente em se manifestar 

contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao Judiciário 

REQUERENTE: PATRICIA SANTANAREQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A.1. Vistos.2. Trata-se de Cumprimento de Sentença.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 da 

Exequente.5. Informou a exequente tratar-se do valor de R$ 3.993,35 (três 

mil novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), título que 

executa no presente momento.6. 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.7. 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: 19.02.2008.8. Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta 

Corrente do Executado (CNPJ – 02.558.157/0027-00) no valor de R$ 

3.993,35 (três mil novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco 

centavos).9. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada 

pelo Sistema Bacenjud na data de 20/08/2019 e, em resposta obtida em 

06/09/2019 (conforme documento em anexo) o executado não possuía 

saldo suficiente, motivo pelo qual o bloqueio restou infrutífero.10. Intime-se 

a exequente para promover o devido andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, conforme o disposto no art. 580, 

caput, da CNGC, bem como prevê o artigo 485, III do CPC, tendo em vista 

que por várias vezes foi tentado garantir o direito do requerente em 

receber o crédito devido, entretanto até o momento restou infrutíferas 

todas as tentativas.11. Consigne-se na intimação a advertência de que em 

não sendo dada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do 

feito ou caso o pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo 

ou nova suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no 

art.580, § 2º, da CNGC, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.12. Intime-se.13. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 06 

de setembro de 2019. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 26 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 18 de 118



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: 8010063-74.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(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. 8010063-74.2014.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.828,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SERGIO ROBERTO 

DORIA Endereço: Sítio SAO JOSE, SN, ZONA RURAL, GLÓRIA D'OESTE - 

MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: MISTER COLIBRI BRASIL 

MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Endereço: Setor 

HOTELEIRO SUL, COMPLEXO BRASIL 21, TORRE A,, SN, QD06, SL 610, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70322-950 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: 14:30 

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, 26 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: 1000567-67.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA PEDRO NECA LTDA - ME (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. 1000567-67.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.132,99 

ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI Endereço: 

AVENIDA BEIRA RIO, 800, SHANGRI-LA, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-420 

POLO PASSIVO: Nome: DROGARIA PEDRO NECA LTDA - ME Endereço: 

Rodovia BR 174, Km 136, s/n, Bairro Pedro Neca, PORTO ESPERIDIÃO - MT 

- CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS 

ADVOGADOS 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: 15:00 

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, 26 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-59.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE CAMPOS SANTANA (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. 1000003-59.2017.8.11.0098 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: V. LOPES BATISTA - EPP 

Endereço: AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ADMILSON DE 

CAMPOS SANTANA Endereço: Dentro da Comunidade Vila Picada, na 

zona Rural de Porto Esperidião/MT. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DOS ADVOGADOS 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: 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, 26 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: 8010018-36.2015.8.11.0098

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:

EURICO CEBALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010018-36.2015.8.11.0098. REQUERENTE: BOSSOLANI MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: EURICO CEBALHO 1. 

Vistos. 2. Trata-se de ação de cobrança, proposta por Bossolani Materiais 

para Construção LTDA-ME, na pessoa de seu representante legal Everton 

José Castilho, em face de Eurico Cebalho, todos devidamente qualificados 

nos autos. 3. Dispenso relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. 4. É o relatório. 5. Decido. 6. Compulsando os autos, verifico 

que em 24 de janeiro de 2017 foi requerido pela parte requerente em 

audiência de conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias para informar novo 

endereço da parte requerida, bem como a atualização do débito. 7. Consta 

dos autos que em 30 de outubro de 2019 (id. 25598040), considerando o 

lapso temporal sem a movimentação processual, foi impulsionado os autos 

às partes para requererem o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, tendo o referido prazo decorrido sem a manifestação das 

partes (id.30666674). 8. O juizado especial é o meio pelo qual o cidadão 

poderá buscar a resolução de suas lides de forma mais rápida e eficiente, 

baseando-se sempre nos princípios da celeridade, informalidade e 

simplicidade. 9. Verifica-se que a parte requerente manifestou no ano de 

2017 pela apresentação de endereço, entretanto, até o presente momento 

(quatro anos depois), embora devidamente intimada, a parte autora nada 

manifestou. 10. É cediço que em situações como a que ora se apresenta, 

ante a inércia do autor, resta caracterizado o abandono dos autos, 

materializando-se uma forma indireta de desistência, por assim dizer, logo, 

a extinção é a medida que se impõe. 11. Diante do exposto nos autos, ante 

a inércia e abandono material por parte Requerente. JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, 

III do Código de Processo Civil. 12. Após, o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 13. Sem 

custas, considerando a gratuita outrora concedida. 14. Publique-se. 15. 

Registre-se. 16. Intime-se. 17. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 26 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-18.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DERMIRO CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000094-18.2018.8.11.0098. REQUERENTE: DERMIRO CASSIANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Considerando que feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que seja 

retificada a classe processual no respectivo sistema, bem como a 

realização de cálculo pelo contador judicial, nos moldes do art. 52, II da Lei 

9.099/95. 3. Após, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na 

sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias 

para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além 

da correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. 4. Cientifique-se o devedor que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 5. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 6. Intime-se. 

7. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 04 de março de 2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-17.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PIRES SOARES (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. 1000441-17.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.301,79 

ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 POLO PASSIVO: Nome: 

ADEMIR PIRES SOARES Endereço: João Bordon, 387, Porto Espiridião, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15(QUINZE) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PORTO 

ESPERIDIÃO, 26 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: 8010041-79.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO OAB - MT10362/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010041-79.2015.8.11.0098. REQUERENTE: MARIO BORGES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a decisão de fls. 771/773, alegando, 

em síntese, haver omissão no citado comando judicial, para que seja 

corrigida omissões, contradições e erros, afim de que seja rejeitada a 

litispendência acusado pelo sistema projud. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 

5. O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. 

Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. 11. No mais, em nada sendo requerido, certifique-se 

o transito em julgado da referida decisão e após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. 12. Serve a presente decisão como 

mandado. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. 15. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-88.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS ALVES DO CARMO (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. 8010021-88.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 2.418,25 

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: FRANCISCO CARLOS ALVES DO CARMO Endereço: Rua 

GERMANO GREVE, 552, CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena extinção do 

feito nos moldes do art. 485, III do CPC. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

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

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 26 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: 8010033-44.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI SALVATERRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANESSANDRA RAMON (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PACHURI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. 8010033-44.2011.8.11.0098 Valor da causa: R$ 21.800,00 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JURACI SALVATERRA DE CARVALHO 

Endereço: Alameda NOSSA TERRA NOSSA GENTE, S/Nº, CASA DA MAE 

DO JACARE, AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Endereço: Rua JUSCELINO KUSTISCHEK, QD 28 LT, 

SICREDI, PARQUE DAS AMERICAS, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar-se acerca da petição retro. . COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

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

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 26 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: 1000052-66.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA CHUE POQUIVIQUI (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:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000052-66.2018.8.11.0098. REQUERENTE: FRANCELINA CHUE 

POQUIVIQUI REQUERIDO: TELEFONICA 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 C.P.C. 

Registro, inicialmente, 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. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Destarte, conquanto tenha a 

parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento assinado ou 

gravação telefônica aptos a provar a contratação e a existência do débito 

que motivou a negativação em questão. Sendo que as faturas de 

utilização de serviços juntadas, não comprovam por si só a contratação, 

podendo ser fruto de fraude. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. 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 pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem outras 

inscrições posteriores a negativação objeto desta ação, insta pontuar, que 

a existência de outros registros posteriores em nome da parte não 

afastam a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório, conforme Súmula 385 do STJ e 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) SÚMULA 385/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. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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 n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga ------- 

____________________________________________________________

_______ Vistos. 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. Porto Esperidião-MT, 27 de março de 2019. Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18932 Nr: 729-17.2011.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MAZUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o advogado não estava cadastrado e não consta na publicação 

de expediente nº 10678, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Executada da Decisão de ref. 32: Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, 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.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
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de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 1728-10.2018.811.0052

 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: Maria Jose Regina de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 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 de aposentadoria por invalidez, com 

renda mensal apurada na forma legal, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 1402-26.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Saldiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, por ora, mantendo 

a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva. Em relação ao pedido de “não recambiamento”, 

postergo sua análise para um futuro próximo, visto que não há 

informações quanto à atual localização do acusado. Nesse sentido, 

assevero que nesta data (25/03/2020) entrei em contato com a cadeia 

pública de Mirassol D’Oeste, tendo recebido a informação de que CARLOS 

ALEXANDRE SALDIVA não encontra-se recluso lá.OFICIE-SE ao juiz 

cooperador (processo nº 62218-23.2019.8.11.0000) e à corregedoria do 

TJGO (procedimento nº 201909000191709, PROAD nº 191709), 

solicitando informações URGENTES, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto 

ao recambiamento de CARLOS ALEXANDRE SALDIVA (CPF: 

055.998.971-76).OFICIE-SE à SEJUDH, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, preste informações a respeito da atual localização de CARLOS 

ALEXANDRE SALDIVA (CPF: 055.998.971-76).Os ofícios deverão ser 

instruídos com cópia desta decisão.Vista ao Ministério Público para que 

esclarece seu posicionamento em relação ao pedido de “não 

recambiamento” feito pela defesa, pois em sua cota afirmou que “em 

relação ao recambiamento do preso depois da análise da Secretaria de 

Saúde e Segurança Pública, não havendo empecilho, atestado por técnico 

competente, em relação ao vírus, este órgão não se opõe à 

medida”.Nesse caso, excepcionalmente, em razão de a prisão arrastar-se 

por longo período sem que seja possível a instrução do feito em razão de 

o preso está em unidade prisão de outra unidade da federal, AUTORIZO O 

SENHOR GESTOR JUDICIÁRIO A ENTRAR NO PRÉDIO DO FÓRUM para 

expedir os documentos necessários ao cumprimento das ordens aqui 

postas.Ademais, para que se possa se otimizar a instrução processual, 

fixo prazo de 10 dias para que a defesa diga se tem interesse na 

realização da instrução processual em Juízo sem a presença do réu no 

ato até seu recambiamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53917 Nr: 2327-46.2018.811.0052

 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: Mailuci Almeida de Oliveira

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde relativas ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, 

observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, 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 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários 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.: 59725 Nr: 1619-59.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Douglas Rodrigues Messias, Daniel 

Aparecido de Freitas, Elvis Silva Oliveira, Alex Rafael Gusmão Oliveira, 

Ulisses Lucas Batista da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Fernando Henrique Andrade Vasconcellos - 

OAB:MT - 0024431-O, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/O

 Processo nº 1619-59.2019.811.0052 – Código 59725

Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 249/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o contágio ao COVID-19, 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns do estado até dia 

20/04/2020, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 06 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 14:15, devendo as partes serem intimadas nos termos 

da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62347 Nr: 1479-81.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Rafael Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:25088/O, VANESSA 

VIANA RIBEIRO - OAB:37840

 Processo nº 1479-81.2019.811.0052 – Código 62347

Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 249/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o contágio ao COVID-19, 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns do estado até dia 

20/04/2020, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 27 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 17:30, devendo as partes serem intimadas nos termos 

da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 3251-23.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan da Silva Pedraza, Mavery Junior de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11.443 MT, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820/O, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Processo nº 3251-23.2019.811.0052 – Código 62450

Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 249/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o contágio ao COVID-19, 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns do estado até dia 

20/04/2020, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 06 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 14:45, devendo as partes serem intimadas nos termos 

da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61592 Nr: 2772-30.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odivan da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 2772-30.2019.811.0052 – Código: 61592

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

ODIVAN DA SILVA RIBEIRO.

À ref. 73, a defesa requereu a concessão de liberdade provisória em face 

do acusado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contra o pedido (ref.77)

É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a 

ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual 

aplicação da lei penal.

 Importante destacar que, conforme mencionado na decisão de ref. 47, o 

acusado tem a personalidade voltada à criminalidade, como é possível 

extrair do documento juntado à ref. 8, já que constam em seu desfavor 

diversos apontamentos, entre eles a ação penal nº 

4557-68.2019.811.0006 (250733), na qual o acusado não foi encontrado 

para a citação pessoal, demonstrando que a custódia cautelar também se 

faz necessária para assegurar a aplicação da lei pena.

 Insta ressaltar que fatos como o ora em análise abalam a ordem pública 

local, visto que se trata de crime que afeta a sociedade como um todo, 

praticado em comunidade pequena e onde os fatos repercutem de modo a 

fomentar comportamentos.

 Em relação à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o processo 

segue a marcha normal para uma ação com dois réus, estando próximo do 

final da instrução, haja vista estar pendente somente de interrogatório do 

réu.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, por ora, mantendo 

a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva.

 Aguarde-se o retorno da Carta Precatória para o interrogatório.

Com o retorno da missiva, vista ao Ministério Público e intime-se a defesa 

para, sucessivamente, no prazo de (cinco) dias, apresentarem memoriais 

finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50500 Nr: 484-46.2018.811.0052

 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: IARA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem recurso de apelação interposto pela parte requerida em face 

da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

 Fixo o prazo legal, para a parte autora apresentar contrarrazões ao 

recurso, bem como informar se houve a implantação do benefício 

concedido, sob o risco de cessação da liminar.

 Havendo a informação de implantação do benefício e apresentada as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuada direta e 

integralmente pela Corte ad quem, nos termos do art. 932 do CPC.

 No caso de não manifestação da parte autora ou da informação de não 

implantação do benefício, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51794 Nr: 1053-47.2018.811.0052

 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: Jarbas Bessa de Oliveira

 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 recurso de apelação interposto pela parte requerida em face 

da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

 Fixo o prazo legal, para a parte autora apresentar contrarrazões ao 

recurso, bem como informar se houve a implantação do benefício 

concedido, sob o risco de cessação da liminar.

 Havendo a informação de implantação do benefício e apresentada as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuada direta e 

integralmente pela Corte ad quem, nos termos do art. 932 do CPC.

 No caso de não manifestação da parte autora ou da informação de não 

implantação do benefício, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39874 Nr: 763-03.2016.811.0052

 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: Maria Aparecida dos Santos

 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:
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 Aqui se tem recurso de apelação interposto pela parte requerida em face 

da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

 Fixo o prazo legal, para a parte autora apresentar contrarrazões ao 

recurso, bem como informar se houve a implantação do benefício 

concedido, sob o risco de cessação da liminar.

 Havendo a informação de implantação do benefício e apresentada as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuada direta e 

integralmente pela Corte ad quem, nos termos do art. 932 do CPC.

 No caso de não manifestação da parte autora ou da informação de não 

implantação do benefício, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56283 Nr: 3683-76.2018.811.0052

 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: Jesus Borges de Brito

 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 recurso de apelação interposto pela parte requerida em face 

da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

 Fixo o prazo legal, para a parte autora apresentar contrarrazões ao 

recurso, bem como informar se houve a implantação do benefício 

concedido, sob o risco de cessação da liminar.

 Havendo a informação de implantação do benefício e apresentada as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuada direta e 

integralmente pela Corte ad quem, nos termos do art. 932 do CPC.

 No caso de não manifestação da parte autora ou da informação de não 

implantação do benefício, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 2223-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Dutra Belino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 2223-54.2018.811.0052 – Código 53727

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 DE MAIO DE 2020, 

ÀS 16:30, as partes serem intimadas nos termos da última decisão 

exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58405 Nr: 831-45.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogério Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 831-45.2020.811.0052 – Código 58405

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA.

Em detida análise, verifiquei que o acusado informou não possuir 

condições financeiras de constituir advogado (ref. 94).

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, 

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.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e apresentar 

memoriais finais, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60142 Nr: 1881-09.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilso Geraldo Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Processo nº 1881-09.2019.811.0052 – Código 60142

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 DE MAIO DE 2020, 

ÀS 15:30, as partes serem intimadas nos termos da última decisão 

exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-34.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TULIANA NUNES FONZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

ANGELA CRISTINA DUTRA DOMINGUES (REQUERIDO)

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000947-34.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:TULIANA NUNES 

FONZAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSADABE CHAVES 

CAETANO POLO PASSIVO: ANGELA CRISTINA DUTRA DOMINGUES e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 
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CEP: 78275-000. 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-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: 

1000355-24.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GILBERTO DE SOUZA 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, MAXICASE MAQUINAS 

LTDA Aqui se tem embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil 

S.A. em face da decisão interlocutória saneadora. A embargante aduziu, 

em síntese, que a decisão embargada foi omissa em relação à apreciação 

da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sua contestação. Para 

tanto, pugnou para que a omissão apontada seja sanada, para que haja 

pronunciação judicial acerca da preliminar de ilegitimidade passiva. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, esclarece-se que um dos 

objetivos dos embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos 

termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também sendo 

possível a admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o 

fito de corrigir desacertos. Considera-se omissa a decisão não 

fundamentada e a que deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso “sub judice”. Portanto, os embargos de 

declaração, visam garantir que a resposta do juízo seja adequada, clara e 

coerente com a demanda, assim como para que a decisão seja bem 

fundamentada. Não se prestam os Embargos de Declaração para fins de 

rediscussão da matéria de mérito, uma vez que há recurso específico 

para tal fim. Feitas essas breves considerações, passo a análise das 

alegações da parte embargante. Alega a parte requerida/embargante que 

a decisão foi omissa ao não se pronunciar acerca da preliminar de 

ilegitimidade passiva “ad causam” arguida em sua contestação. 

Analisando a decisão proferida, verifica-se que assiste razão à 

embargante, pois aquela foi omissa nesse ponto, razão pela qual 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os ACOLHO, resolvendo o 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para suprir a omissão da 

decisão embargada que passa a constar a seguinte fundamentação: [...] A 

parte arguiu as preliminares de a) inépcia da ação por ausência de 

comprovação de dano; b) ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação; c) ilegitimidade passiva do requerido Bando do Brasil 

S.A., por quanto alegou que não falhou em momento com a parte autora ou 

realizou má prestação de serviços, e ilegitimidade da requerida Maxicase 

Máquinas LTDA, sob a justificativa que os pedidos contidos na petição 

inicial foram direcionados tão somente em relação ao primeiro requerido. 

Passa-se à apreciação: a) Da ausência de comprovação de dano moral A 

presente preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual será 

analisa no julgamento do feito. b) Da ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação Com efeito, o patrono da parte 

autora discorreu claramente sobre os fatos. A causa de pedir guarda 

relação com os pedidos e houve a juntada de documentos indispensáveis 

a propositura da demanda como documentos pessoais do autor e 

procuração, preenchendo, assim, os requisitos do art. 319 e 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Lado outro, a ausência de apresentação de 

documento que comprove o dano moral ou a sua extensão não é causa 

que inviabiliza a propositura da demanda, tratando-se de causa de mérito. 

Não se pode olvidar, ainda, que é permitido aos litigantes produzirem 

provas durante o curso processual, durante a instrução probatória, como 

lhe convir para demonstrar o fato constitutivo de seu direito ou a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. b) Da ilegitimidade 

passiva das requeridas Em relação à arguição de ilegitimidade passiva dos 

requeridos, 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 realizou financiamento junto ao primeiro requerido (Bando do 

Brasil S.A.) para aquisição de bens agrícolas com a segunda requerida 

(Maxxicase). No entanto, ainda dentro do prazo de carência para iniciar o 

pagamento do financiamento, o primeiro requerido deixou de repassar 

valores à segunda requerida sem apresentar justificativa, querendo esta 

última reaver os bens em posse do autor por inadimplemento. No caso em 

tela, como a relação jurídica discutida é indubitavelmente regida pelas 

normas consumeristas e deve observância a norma contida no art. 14, do 

CDC que estabelece que Art. 14, CDC. 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. Neste bojo, segundo a melhor doutrina, os 

integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na 

relação de consumo. Tendo em vista que nos contratos de financiamento 

incube à instituição financeira o repasse à concessionária, não dispondo o 

contratante, diretamente, do dinheiro como crédito, por certo àquela deve 

responder por danos decorrentes do não repasse o crédito financeiro, 

independentemente da existência de culpa, uma vez que tais riscos são 

inerentes à prática econômica das corporações financeiras. 

Semelhantemente, ainda que a o pagamento seja feito pela instituição 

financeira, a concessionária tem relação direta com o consumidor, pois 

oferece o produto e é intermediadora da relação, sendo a ela também 

incumbido o dever de cautela quanto aos documentos (por exemplo), entre 

outras questões, que dão base ao negócio. Portanto, não se pode, a 

princípio, excluir a instituição financeira (primeiro requerido) e a 

concessionária (segunda requerida), sendo que qualquer decisão poderá 

afetar-lhe, independentemente de ser considerada a responsabilidade 

objetiva ou não. Dito tudo isso, afasto todas as preliminares arguidas pelas 

partes. [...] Devidamente integrada, mantendo os demais termos da 

decisão. INTIMEM-SE as partes desta decisão. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1000346-62.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SILVANA REGINA CARREIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Declaro-me suspeito por motivo de foro 

íntimo para processar e julgar este feito. Encaminhem-se os autos ao meu 

substituto legal. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DE SOUZA MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010419-42.2016.8.11.0052. REQUERENTE: SILVANE DE SOUZA 

MENESES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Ante 

a possível prejudicialidade do pedido contido nos embargos, eis que 

apresentados no início do ano de 2018, fixo prazo de 15 dias para que a 

parte autora esclareça se já colou grau e se ainda tem interesse na 

transferência. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000351-84.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000351-84.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MATEUS BIS JUNIOR 

REQUERIDO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ Intime-se a parte embargada 

para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos na ID 11798360, conforme dispõe o artigo 1.022, § 2°, 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000229-37.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000229-37.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem Embargos à 

Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Marcelo 

Barroso Viaro. Intime-se a parte exequente/embargada, via Dje, para 

manifestar-se acerca dos embargos opostos pelo executado, no prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

julgamento. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000228-52.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000228-52.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem Embargos à 

Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Marcelo 

Barroso Viaro. Intime-se a parte exequente/embargada, via Dje, para 

manifestar-se acerca dos embargos opostos pelo executado, no prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

julgamento. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000227-67.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000227-67.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem Embargos à 

Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Marcelo 

Barroso Viaro. Intime-se a parte exequente/embargada, via Dje, para 

manifestar-se acerca dos embargos opostos pelo executado, no prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

julgamento. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000226-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000226-82.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem Embargos à 

Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Marcelo 

Barroso Viaro. Intime-se a parte exequente/embargada, via Dje, para 

manifestar-se acerca dos embargos opostos pelo executado, no prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

julgamento. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-97.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000225-97.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se tem Embargos à 

Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Marcelo 

Barroso Viaro. Intime-se a parte exequente/embargada, via Dje, para 

manifestar-se acerca dos embargos opostos pelo executado, no prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

julgamento. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ILDALETE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000699-68.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ILDALETE GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de rescisão de contrato e restituição de 
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valores c/c danos morais ajuíza por ILDALETE GOMES DE OLIVEIRA 

contra DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. A parte 

promovente que firmou contrato de adesão para participação em grupo de 

consórcio de bem móvel, com carta de crédito no valor de R$ 62.430,00 e 

seria pago em 60 parcelas. Relatou que após pagamento de 31 parcelas, 

ofertou lance no valor de R$ 18.500,00 e lhe foi informado que receber 

75% da carta de crédito, totalizando o valor de R$ 39.500,00, recebeu 

apenas R$ 29.698,00. Sustentou que tratar-se de contrato de adesão com 

vício de informação e transparência, em inobservância às regras de 

Direito do Consumidor. Entende que houve manifesta e excessiva 

vantagem à parte ré. Reclama indenização por danos morais e a rescisão 

do contrato, com restituição do valor de R$ 9.802.00. Afirma que a parte 

promovente firmou contrato de adesão, com clausulas claras e 

transparentes, informa que o contrato assinado dispunha da opção de 

plano simples, com parcela reduzida em 75%. Alega que a parte 

promovente ao ser contemplada pelo lance optou por usar 100% do 

crédito. Aduz que a parte promovente embora afirme ter pago R$ 

18.500,00 de lance, desembolsou a quantia de R$ 12.257,00, sendo que o 

restante do lance (R$ 6.242,99) foi ofertado na modalidade de lance 

embutido. Que o lance embutido de R$ 6.242,99 correspondia à 

8,874600% do valor de categoria, o que fez com que sua carta de crédito 

fosse reduzida neste mesmo percentual, passando a ter direito a uma 

carta de crédito correspondente à 91,1254% do valor do bem objeto do 

contrato. O valor de categoria na data da contemplação perfazia a 

importância de R$ 71.170,20, sendo este representado pelo valor do bem 

na data da contemplação (R$ 62.430,00) mais a taxa de administração no 

percentual de 14% e seguro de vida no percentual de 0,081680%. A parte 

promovida apresentou contestação e relata que a parte autora aderiu a 

contrato de consórcio pelo valor de R$ 150.000,00, com prazo de 155 

meses para contemplação. Foi pago valor de adesão, consistente na 

antecipação da taxa de administração, mais a primeira parcela da cota, 

conforme descrito no contrato, não se tratando de garantia sob promessa 

de contemplação. Nega falha na informação. Contesta a inversão do ônus 

probatório. Sustenta que a parte autora não pode alegar desconhecimento 

das normas, porquanto assinou contrato, concordando com todos os 

termos e cláusulas descritas no contrato. A promovente deixou de 

apresentar impugnação a contestação, conforme certidão de id. 

27460908. As partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. As partes são capazes e estão devidamente 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição válida e 

desenvolvimento regular do processo. Inviável reconhecer relação de 

consumo entre as partes. Parte autora, contratante do consórcio, que não 

se coloca na posição de destinatário final de produto. Pois bem. Restou 

incontroverso que o pagamento do consórcio após contemplação por 

lance foi pagado na modalidade estabelecida no contrato entabulado 

entres as partes. A parte reclamada ao pagar o crédito ao consorciado 

descontou os valores referente a R$ 6.242,99, do lance embutido, 14% da 

taxa de administração, e ainda 0,081680% referente a seguro. A utilização 

do "lance embutido" para antecipar parte do crédito não gera nulidade 

alguma, encontrando respaldo no artigo 22 , § 3º , da Lei nº 11.795 /2008. 

Assim, o lance embutido, previsto contratualmente, significa que parte do 

crédito do consorciado poderá ser utilizado para oferta de lance, limitado 

ao percentual constante da ata de Assembleia inaugural. Tal contratação é 

válida, e serve para atribuir crédito ao aderente e viabilizar a 

contemplação em prazo menor, que não configura ilegalidade. Previsão 

contida na Circular n. 3.432/09 do BACEN. Com efeito, a liberação de 

verbas em valor que não retrata, ao quanto pactuado nas regras do 

consórcio pela autora, e era de seu conhecimento, já que consoante se vê 

de documento que instruiu a sua peça vestibular da ação principal, ofertou 

"lance embutido". O sistema de consórcio tem como pressuposto a 

solidariedade, na qual a contribuição de todos os aderentes possibilita a 

aquisição do bem ao contemplado. Assim, a devolução de quantias em 

descordo com o contrato diminuiria o saldo comum, o que acarretaria 

prejuízos à coletividade de consorciados. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-19.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LOURES LAET AREDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LOURES TAVARES OAB - MT28077/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 SENTENÇA Processo: 

1000948-19.2019.8.11.0052. REQUERENTE: FLAVIA LOURES LAET 

AREDES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustentou a parte promovente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela promovida nos valores de R$ 91,00, uma vez que 

desconhece o débito com a reclamada. A parte promovida, em sua peça 

de bloqueio, alegou a legitimidade das cobranças. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a parte promovida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

documento assinado, áudio da contratação, faturas e pagamentos pela 

parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. A parte promovida apresentou somente tela sistêmica, que 

de forma isolada não serve como prova para demostrar a relação jurídica 

entre as partes. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. 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 pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 
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direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 5.000,00. Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação, e 

JULGO PROCEDENTE os pedidos contido na inicial para: 1) declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeça-se os ofícios pertinentes ao órgãos de 

negativação; Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, com a 

concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de alvará 

judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso 

de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula 

conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-69.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JOSE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000050-69.2020.8.11.0052. AUTOR: DEVANIR JOSE DE JESUS REU: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA 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. 29546004, 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. 29927501, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-84.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000049-84.2020.8.11.0052. AUTOR: PEDRO FERRARI REU: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA 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. 29636338, 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. 29924654, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-45.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000039-45.2017.8.11.0052. REQUERENTE: LENILCE RODRIGUES 

BARBOSA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA 1. RELATÓRIO Aqui 

se tem embargos de declaração opostos por Lojão do Móveis LTDA em 

face da sentença que acolheu os embargos da parte autora 

(Id.17079651). A embargante aduziu, em síntese, que a sentença 

embargada foi omissa em relação aos aclaratórios por ela opostos, 

porquanto tenha apreciado tão somente os embargos da parte autora. No 

mérito destes embargos, a embargante suscitou a mesma matéria posta 

naqueles aclaratórios. Naqueles embargos aclaratórios a parte requerida, 

ora embargante, arguiu o cerceamento de defesa, porquanto, embora 

conste que foi intimada do teor da primeira sentença na data de 

19/10/2017, não recebeu a intimação por E-mail ou pelo Diário de Justiça 

eletrônico, razão pela qual pugnou pela nulidade do ato e devolução do 

prazo recursal. Naquela oportunidade, argumentou que estava 

enfrentando problemas técnicos com o sistema de intimação em relação a 

estes autos e outros processos judiciais. Para demonstrar que não 

intimação, a parte requerida apresentou cópia do DJe na data de 

19/10/2019. Para tanto, naqueles aclaratórios requereu providências deste 

Juízo, para que fosse determinado ao suporte técnico do TJMT a 

apresentação de página ou documento que comprove a intimação da 

primeira sentença de 19/10/2017. Em 21/11/2018 (Id. 16263646), este 

Juízo determinou ao Gestor Judicial averiguar se houve a publicação da 

primeira sentença prolatada (9625219). Consta nos autos a Certidão 

Judicial com a informação que a sentença (9625219) foi publicada em 

19/10/2017, acompanhada de Relação de Expediente, (Id. 16611937). Em 

seguida, este Juízo proferiu decisão judicial acolhendo os embargos da 

parte autora, que agora são objeto de análise dos presentes embargos. É 

o relatório. 2. Fundamento e decido. Inicialmente, esclarece-se que um dos 

objetivos dos embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos 

termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também sendo 
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possível a admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o 

fito de corrigir desacertos. Contudo, os embargos de declaração visam a 

aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara 

e completa. Assim sendo, não têm por finalidade REVISAR OU ANULAR as 

decisões judicias (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. 

Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). No presente caso, não 

se verifica nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, 

razão pela qual manifesto a inadequação da via aclaratória para 

discussão da matéria. Isso porque o requerido/embargante arguiu que a 

sentença embargada (Id. 17079651) foi omissa em relação à sua 

manifestação posta nos primeiros embargos aclaratórios (Id. 11536810). 

Contudo, nit idamente, aqueles embargos foram opostos 

intempestivamente, porquanto a sentença que se pretendia embargar fora 

publicada em 19 de novembro de 2017 e o requerido/embargante opôs os 

aclaratórios em 29 de janeiro de 2018, demonstrando evidente preclusão 

consumativa – quer seja para opor embargos, quer seja para interpor 

recurso inominado. Já no mérito destes embargos, o autor torna a 

apresentar a matéria posta naqueles aclaratórios intempestivos, posto que 

busca a nulidade dos atos judicias posteriores a 19/10/2017, o que 

também não deve prosperar. O requerido/embargante arguiu que não foi 

intimado via E-mail ou Diário de Justiça eletrônico quanto ao teor da 

sentença (Id. 9625219), de forma que houve cerceamento de sua defesa. 

Por outro lado, consta nos autos que a referida sentença (Id. 9624219) foi 

publicada em 19/10/2017, conforme, inclusive, foi certificado pelo 

Secretaria Judicial (Id. 16611937), comprovando-se a publicação do ato 

judicial pela Relação de Expediente anexa à certidão. Em análise a Relação 

de Expediente, é possível constatar a expedição eletrônica, pelo patrono 

da parte autora, em 19/10/2017, cuja ciência do ato foi registrada em 

30/10/2017. Portanto, demonstrado que houve a publicação e intimação 

dos atos judiciais e não tendo o requerido/embargante manifestado no 

prazo legal, a preclusão consumativa é imperiosa, não havendo que se 

falar em cerceamento de defesa. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

conheço dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto tempestivos, e 

REIJEITO-OS, nos termos desta decisão, mantendo a sentença 

(Id.17079651) pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes 

quanto a presente decisão. Com o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido, arquivem-se estes autos, na condição de findo, mediante 

adoção e anotações de praxe. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSORIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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 SENTENÇA Processo: 

1000347-47.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA OSORIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 1. 

RELATÓRIO Aqui se tem embargos de declaração opostos por Banco 

Bradesco S/A em face da sentença homologatória que julgou parcialmente 

procedente o pedido do reclamante Maria Osoria dos Santos Silva. A parte 

embargante aduziu, em síntese, que há erro material no dispositivo da 

sentença que fixou o quanto indenizatório. Dessa maneira, pugnou pela 

correção do erro material. A parte embargada não se manifestou quanto 

aos embargos declaratórios opostos nos autos. É o relatório. 2. 

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos 

dos embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também sendo possível a 

admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o fito de 

corrigir desacertos. No presente caso, assiste razão à parte quanto ao 

dispositivo da sentença que fixou a compensação por dano moral 

R$5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes da fundamentação, contudo, a 

escrita por extenso constou “R$5.000,00 (quatro mil reais)”. Dessa forma, 

tratando-se de erro material sanável, corrijo-o para constar a escrita de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus próprios 

fundamentos. Antes o exposto, conheço dos presentes Embargos 

Declaratórios, porquanto tempestivos, e julgo-os procedente, sem efeitos 

infringentes, para corrigir o erro material contido no dispositivo da 

sentença, em relação à escrita do valor fixado a título de compensação 

por dano moral, nos termos da fundamentação desta decisão. Intimem-se 

as partes quanto a presente decisão. Com o trânsito em julgado da 

presente sentença, e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000170-49.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1000170-49.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CLEIDE DOS SANTOS LARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 1. 

RELATÓRIO Aqui se tem embargos de declaração opostos por Banco 

Bradesco S/A e Banco Bradesco Cartões S/A em face da sentença 

homologatória que julgou improcedente o pedido da reclamante Cleide dos 

Santos Lara. A parte embargante aduziu, em síntese, que há contradição 

nos dispositivos da sentença, que condenou os embargantes ao 

pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativação 

indevida, alegando que o dispositivo da sentença é contraditório, visto que 

não houve negativação do nome da embargada nos órgãos públicos de 

proteção ao crédito. Dessa maneira, pugnou para que seja sanado a 

contradição. Instada, a parte embargada manifestou que se trata apenas 

de erro material, devendo ser realizado a correção, sem dar efeitos 

infringentes. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, 

esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de declaração é sanar 

a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da 

decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, também sendo possível a admissibilidade de embargos com efeitos 

infringentes, com o fito de corrigir desacertos. No presente caso, assiste 

razão à embargante, eis que, de fato, não houve negativação do nome da 

Embargada nos órgãos de proteção de crédito, tendo a embargada 

apenas relatado na exordial, que vem recebendo ligações de cobranças 

de um suposto débito. Portanto, ante a sentença ultra petita, caracterizada 

pela decisão que julga além do pedido inicialmente proposto, sano a 

contradição, para declarar que não houve negativação do nome da 

embargada nos órgãos de proteção de crédito, mantendo os valores 

condenados à título de danos morais, por coincidir com o pedido inicial, e 

demais termos da sentença. Portanto, conheço dos presentes Embargos 

Declaratórios, porquanto tempestivos, e julgo-os parcialmente procedente, 

sem efeitos infringentes, para sanar a contradição declarando a 

inexistência de negativação do nome da embargada nos órgãos de 

proteção de crédito. Intimem-se as partes quanto a presente decisão. Com 

o trânsito em julgado da presente sentença, e nada sendo requerido, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-65.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIROS TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000641-65.2019.8.11.0052. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: KAIROS TRANSPORTES 

EIRELI Vistos etc, Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do CPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução da 

lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que 

impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total atualizado de R$ 2.730,74, referente a diversas 

notas de compras de mercadorias vencidas, e não pagas. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada. Todavia, não compareceu à 

sessão de conciliação, nem apresentou contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de 

uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade 

de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

deixe de comparecer às audiências e de contestar os fatos articulados 

pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez 

que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se 

vê no caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade, posto que devidamente amparada documentalmente, além de 

não existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela 

parte autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. 

Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO 

procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a 

parte promovida em pagar à parte autora a importância de R$ 2.730,74, 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-63.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000182-63.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUSMAR ROSA DE PAULA 

REQUERIDO: ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA SENTENÇA 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 A parte alega prescrição da pretensão 

autoral, sobre o tema já foi definido: TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020150686 DF 0015178-32.2014.8.07.0000 (TJ-DF) Data de 

publicação: 17/09/2014 Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OMISSÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ILÍCITO QUE SE RENOVA DIA-A-DIA. 

NÃO-OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. I A pretensão de transferência de automóvel para o adquirente 

se renova dia a dia, não sendo alcançada pela prescrição, à medida que 

decorre da prática de um ato ilícito que se perpetua no tempo, sendo quea 

pretensão visando cessar tal ilícito também se renova a cada dia. II – 

Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Rejeito a preliminar a ofensa está 

se renovando a cada dia e ano, não sendo alcançada pela prescrição. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. A parte promovente aduz 

vendeu em 13/11/2008, a parte promovida uma Motocicleta HONDA CBX 

250 TWISTER, ano fab/mod 2001/2002 Cor Vermelha, Placa JZH5522, 

RENAVAM 775641243. Afirmou que a parte promovida NÃO efetuou a 

transferência da documentação do carro, e que atualmente sofre 

transtornos por conta da falta de cautela da parte reclamada. Requer a 

condenação em danos materiais no valor de R$ 3.128,97 que afirmou ter 

pago multa, impostos e seguro obrigatório, bem como a condenação da 

parte promovida aos supostos danos morais. Apresentada contestação, a 

parte promovida alegou que não está em posse do veículo e que o mesmo 

foi vendido a terceiro alheio a lide. Da análise dos autos, entendo a 

transmissão do bem restou evidente e também foi assumida pela parte ré, 

devendo a parte promovida ser responsabilizada pelo pagamento dos 

encargos posteriores a transferência, assim como pelos impostos devidos 

após a entrega do bem. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. POSSE E DOMÍNIO DO 

VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. IPVA E TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO. 

INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO ANTIGO E DO ADQUIRENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Se em ação de busca e apreensão 

houve consolidação da posse e do domínio do veículo ao credor fiduciário, 

no prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 123, § 1º), deverá 

o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (transferência), 

passando a ser de sua responsabilidade o pagamento do IPVA e Taxa de 

Renovação de Licenciamento. - O credor fiduciário que deixou de 

transferir, no prazo legal, o bem objeto da ação de busca e apreensão 

para seu nome ou de terceiro, e de pagar o IPVA e a Taxa de Renovação 

de Licenciamento, vencidos depois da decisão judicial, deve ser 

condenado ao pagamento dos referidos encargos; contudo, como o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, a teor do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não há de 

se falar em indenização por danos morais. TJ-MG - APELAÇÃO CÍVEL 

10707110015468001 MG (TJ-MG) - COMARCA DE VARGINHA - 

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A - APELADO: ISRAEL PEREIRA DE 

SOUZA. Data de publicação: 30/08/2013. O Código de Trânsito Brasileiro 

dispõe: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 

antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. Dessa forma, quanto ao 

pleito referente ao dano moral, tendo em vista o exposto nos artigos artigo 

123, § 1.º, e o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a 

parte promovente tinha a obrigação de comunicar a transferência do seu 

carro, razão pela qual opino pela rejeição do dano moral pleiteado. Quanto 

ao dano material, referente a parte promovente demostrou a existência de 

cobrança no valor de R$ 3.128,97, conforme comprovante juntados no id. 

18484866, desse modo, é medida imperiosa condenar a parte reclamada a 

quitar com as dívidas existentes. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, rejeito a preliminar arguida, confirmo a liminar 

exarada no id.18530669 e no mérito, julgo parcialmente procedente os 

pedidos formulados pela parte promovente em face da promovida, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: DETERMINO que a parte 

promovente quite a dívida referente dividas/multas no valor de R$ 

3.128,97, realizando a quitação em 15 (quinze) dias corridos após a 

publicação da sentença. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 
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remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FREIRE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

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):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000243-55.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ANTONIO FREIRE DE FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 1. RELATÓRIO Aqui se tem 

embargos de declaração opostos pela Brasil Telefônica S.A. em face da 

sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora na 

petição inicial. A embargante aduziu, em síntese, que sentença embargada 

apresenta obscuridade, porquanto não considerou as provas por ela 

apresentada da existência de relação jurídica com a parte 

autora/requerente. Por fim, o embargante pugnou para que os presentes 

aclaratórios sejam conhecidos e providos, de modo a julgar improcedente 

os pedidos iniciais ante existência de relação jurídica entre as partes e 

declaradas a existência de débito em desfavor da parte 

autora/embargada. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, 

esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de declaração é sanar 

a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da 

decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, também sendo possível a admissibilidade de embargos com efeitos 

infringentes, com o fito de corrigir desacertos. Contudo, os embargos de 

declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma 

tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não têm por finalidade 

REVISAR OU ANULARas decisões judicias (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 

930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). 

No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 1.022 do CPC, razão pela qual manifesto a inadequação da via 

aclaratória para rediscutir a matéria no tocante à condenação a título de 

compensação por dano moral pela suspensão da prestação de serviços 

de telefonia móvel, sem prévia comunicação. Desse modo, sem maiores 

digressões, é cristalina a inadequação da via eleita pelo embargante para 

discutir este ponto da sentença, visto que pretende a reapreciação da 

matéria, contudo, não cabem embargos de declaração para rediscutir os 

fundamentos adotados na sentença recorrida. Desta feita, pretendendo o 

requerente a alteração da sentença, deverá se valer do recurso correlato. 

Desta feita, pretendendo o requerido a alteração da sentença, deverá se 

valer do recurso correlato. 3. DISPOSITIVO Portanto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, porquanto tempestivos, e, no mérito, 

JULGO-OS IMPROCEDENTE, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença pelos 

seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes quanto a presente 

decisão. Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se 

os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-06.2011.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE MATOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010187-06.2011.8.11.0052. REQUERENTE: MARCIO DE MATOS 

ANDRADE REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Aqui se tem ação de execução de sentença/cumprimento 

de sentença, na forma do artigo 52 da Lei n. 9.099/95. A parte 

executada/requerida sobreveio aos autos informando o depósito judicial 

do valor devido em conta vinculada a este Juízo, bem como informou que 

houve a expedição de Alvará de Levantamento em favor da 

requerente/exequente (Id. 15462130) do aludido crédito. Por tais razões, 

pugnou pelo desbloqueio/transferência do numerário bancário constrito à 

Id. 10459329, tido por duplicidade de pagamento para garantir a satisfação 

do crédito. Instada a manifestar-se acerca do pedido da parte 

requerida/executada, a parte requerente/exequente não se opôs ao 

pedido formulado e informou a satisfação do crédito cobrado, (Id. 

29994011). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo sido 

acertado o montante do crédito da parte autora, declaro extinta a 

execução de sentença/cumprimento de sentença, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, II, e artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará de liberação do valor constrito à Id. 

10459329 em favor da parte requerida/executada, observando-se os 

dados bancários declinados nos autos – Id. 24152910. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000647-35.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE (ORDENADO)

 

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 Intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado ou representante legal, para manifestar acerca da petição do 

Requerido juntada na Identificação nº 22463113, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que nesta data, cito o 

INSS,por intermédio d Procuradoria Federal no estado de Mato Grosso,bem 

como o intimo, para querendo, manifeste-se quanto ao Laudo Pericial, ID. 

26628884 no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000514-90.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE AMIKI DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIO OESTE PREFEITURA (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 Intimo a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para manifestar acerca da petição de contestação do 

Executado juntada na Identificação nº 25735041, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-63.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KARISLAYNE ISABELLY LEMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 parte requerida apresentou a 

contestação no prazo legal, intimo a parte autora para que integre a lide e 

apresente impugnação à contestação no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-84.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MAMEDE AGUIAR (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 Intimo a parte autora, através do seu advogado, 

para se manifestar quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça. id 26138769

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-67.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RINALDI MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO BAU DE CARLI OAB - PR37296 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS BISPO RODRIGUES (REQUERIDO)

ARNDT & RODRIGUES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

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 ou informe que providenciará meios para o cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-53.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA PEREIRA NUNES NOGUEIRA OAB - RJ181364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARANJAL AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI OAB - MT7153-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 Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site 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 ROSÁRIO OESTE, 21 de outubro 

de 2019.

Intimação 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)

 

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 para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site HYPERLINK "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/" \l 

" / g u i a / d i l i g e n c i a / e m i s s a o " 

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-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)

 

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

Intimação 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:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 
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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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000878-62.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOSE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo n.º: 1000878-62.2019.8.11.0032 

REQUERENTE: ALMIR JOSE DE LIMA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a Parte Autora, por meio do seu advogado(a), 

para, querendo, manifestar sobre o laudo do perito do juízo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Encontrado na id. 30627886. Rosário Oete, 26 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Rodrigo C. Azevedo Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000507-98.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOCIR STEFENI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDOCIR STEFENI OAB - MT3553/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000507-98.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): WALDOCIR STEFENI REU: BANCO DO BRASIL SA 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 ao 

Requerente, visto que demonstrada sua incapacidade financeira, ainda 

que transitória, pelos documentos juntados na manifestação Id. 22924645. 

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: 1000941-87.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000941-87.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: MARIA CARMEM DA SILVA REQUERIDO: EMMANUEL JOSE 

DUAILIBI BARBOSA 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 ao Requerente, visto que demonstrada sua incapacidade 

financeira, ainda que transitória, pelos documentos juntados na 

manifestação Id. 26964461. 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: 1000943-57.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000943-57.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: MARIA CARMEM DA SILVA REQUERIDO: LUCINETE MARIA 

DA SILVA 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 Requerente, visto que demonstrada sua incapacidade 

financeira, ainda que transitória, pelos documentos juntados na 

manifestação Id. 269622881. 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: 1000485-06.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000485-06.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: FLORENCIO JOSE DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - Recebo a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 
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cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do 

pedido de tutela antecipada, a parte autora requer a concessão imediata 

do benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que preencheria 

as condições para percepção do benefício pretendido. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

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

o risco ao resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do 

CPC, bem como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação 

restrita no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No 

plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da autora ou, de outro modo, 

pode-se dizer que sem a realização da oitiva de testemunhas é impossível 

antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar 

caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. No caso 

sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, concessão do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade 

de segurada especial. A prova material acostada nos autos não é 

suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da 

prestação jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações 

esposadas na inicial. Isso porque, os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. Vale registrar, como ponto a afastar a 

urgência reclamada, que conforme CNIS juntado à ID 30696091, a parte 

autora recebe aposentadoria por invalidez desde 24.03.2012, com 

previsão de cessação em 23.04.2020, o que impede o recebimento de 

outro beneficio previdenciário durante esse período. Ademais, nada 

consistente nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar 

a tutela postulada. Alegações de necessidade premente não servem, por 

si sós, sem evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não 

atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 4 - OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000391-58.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB - MT2669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NETO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000391-58.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR REQUERIDO: MANOEL 

NETO DE FRANCA Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Anulação 

de Ato Jurídico, proposta por Espólio de Antônio Benedito Seror e Maria 

Auxiliadora Dias Seror em face de Manoel Neto de França, ambos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que no dia 26.09.1997, perante o 

cartório do 1º Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT, o senhor Antônio 

Benedito Seror outorgou procuração pública ao senhor Nelson Emílio Filho, 

conferindo-lhe amplos poderes para vender/alienar o imóvel urbano 

matriculado sob o nº 12.787, inclusive conferindo a possibilidade de 

substabelecer o mandato. Afirma que em 11/02/1998, o mandante veio a 

óbito, sendo tal fato notório, inclusive de conhecimento do mandatário. 

Aduz que, não obstante o falecimento do mandante, o mandatário 

substabeleceu o mandato ao senhor Aquino Antônio Martins em 

13.02.2002 no Cartório 5º Ofício de Notas de Campo Grande/MS. E que o 

substabelecido, em 15/09/2010 e 10/04/2014, representou o de cujus, 

como se vivo estivesse, na qualidade de vendedor do negócio jurídico, na 

lavratura da escritura de compra e venda do imóvel urbano matriculado 

sob o nº 12.787 e na re-ratificação da escritura, respectivamente, perante 

o cartório 2º Serviço Notarial e Registro da Comarca de Rosário Oeste/MT. 

Em sede de tutela de urgência, requer que “Expedição de mandado em 

caráter liminar ao Cartório do Primeiro Ofício dessa comarca, para que não 

proceda ao registro da escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório 

do Segundo Notarial e Registro dessa comarca, livro 079, fls. 156/158, 

bem como a re-ratificação desta lavrada no mesmo cartório às fls. 

034/035, livro 098, as margens da matricula 12.787, eis que conforme 

retro demonstrado ainda não ocorreu”. No mérito pleiteia a anulação do 

negócio jurídico, qual seja, a escritura de Compra e Venda lavrada no 2º 

Serviço Notarial e Registro da Comarca de Rosário Oeste/MT, livro 079, fls. 

156/158, bem como a re-ratificação desta lavrada no mesmo cartório às 

fls. 034/035, livro 098. Com a inicial, juntou os documentos Id. 29960228. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Sendo assim, para a concessão da 

antecipação de tutela, indispensável se faz à parte requerente, trazer aos 

autos a prova inequívoca, a fim de convencer o Juízo da probabilidade do 

direito invocado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa 

ou o manifesto propósito protelatório da requerida. Após analisar a inicial e 

os documentos que a acompanharam, entendo que não foram 

comprovadas pela parte requerente a probabilidade do direito invocado e o 

perigo da demora, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Em sede de análise liminar, verifico que o mandato outorgado 

por Antonio Benedito Seror ao senhor Nelson Emílio Filho (Id.29961245) se 

deu com cláusula de dispensa de prestação de contas, ou seja, pode-se 

inferir que foi conferido na modalidade de “mandato em causa própria” (in 

rem suam), tal qual previsto no artigo 685, do Código Civil de 2002, 

equivalente ao artigo 1.317, inciso I, do CC/16 vigente à época da outorga. 

A respeito desta modalidade contratual já asseverou a jurisprudência que: 

“A procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, não 

mantendo apenas a aparência de procuração autorizativa de 

representação. Caracteriza-se, em verdade, como negócio jurídico 

dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem 

caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do 

outorgado. A irrevogabilidade lhe é ínsita justamente por ser seu objeto a 

transferência de direitos gratuita ou onerosa.” (STJ, Resp 303.307/MG. Rel 

Min. Nancy Andrighi. DJU 15.4.2002) “(...) A presença de dispensa de 

prestação de contas e a irretratabilidade da outorga de poderes para a 

transferência do imóvel de propriedade do mandante caracteriza cláusula 

in rem suam, não se constituindo irregular a transferência mesmo após a 

morte do outorgante.(...) (TJMG. AP 103940504708290011. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. DJE 01.09.2007) O artigo 668, do Código Civil, assevera 

que o mandatário é obrigado a prestar contas ao mandante, de modo que 

a renúncia expressa a esse dispositivo configura descaracterização do 

mandato puro e simples, tornando a tratativa um verdadeiro negócio 

jurídico translativo de direitos. Consigno que não se está afirmando 

peremptoriamente ser esta a natureza jurídica do ato em questão, uma vez 

que a análise ora realizada se dá em sede de cognição sumária, contudo, 

os elementos apresentados indicam que a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar o fumus boni juris exigido para a concessão da 

cautelar pleiteada. Assim, ante a ausência dos requisitos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada, INDEFIRO o pedido liminar veiculado na 

inicial. Designe-se data para realização de audiência de conciliação 

conforme pauta preestabelecida pelo conciliador deste Juízo. 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 do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência 

preliminar, restar frustrada a composição nela buscada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 26 de março de 2020. Diego 

Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-40.2019.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO VIEIRA DA 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)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000873-40.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ADOLFO VIEIRA DA SILVA REU: 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 ANTECIPADA proposta por ADOLFO 

VIERIA DA SILVA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados. DECIDO. 1 - Inobstante a decisão proferida à ID 

24855074, a qual determina a emenda da inicial com a juntada do prévio 

requerimento administrativo do benefício previdenciário, analisando os 

autos verifico que a parte autora juntou informações acerca do 

indeferimento na via administrativa de benefício assistencial à pessoa com 

deficiência (ID 24386624). Nesse ponto, vale registrar que consoante 

entendimento pacífico do TRF1, a autoridade judiciária condutora do feito 

deve sempre atentar para o benefício que melhor corresponda à situação 

demonstrada nos autos, ainda que, tecnicamente, outro tenha sido 

postulado inicialmente, em face da fungibilidade dos benefícios 

previdenciários (v. g. AC 0046931-95.2010.4.01.9199/MG, Rel. Juiz 

Federal RENATO MARTINS PRATES [CONV.], T2/TRF1, e-DJF1 

18/11/2013). Sendo assim, RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 2 

- DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de urgência, a parte 

autora requer a concessão imediata do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que alega estar acometido de doença que impede de exercer suas 

atividades laborativas. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade 

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

consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem como quando não houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). 

Tal figura jurídica é de aplicação restrita no processo civil, porquanto 

depende de pressupostos legais. No plano judicial, é na fase de instrução 

processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da 

pretensão da parte autora ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a 

realização de prova pericial é impossível antecipar a tutela de mérito, pois 

se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução provisória a 

uma sentença que não existe. No caso sob exame, a parte autora pleiteia, 

em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, a concessão do benefício 

auxílio-doença. A prova material acostada nos autos não é suficiente e 

não tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação 

jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos 

suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na 

inicial. Isso porque, os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. Vale registrar como ponto a afastar a 

urgência reclamada, que a parte autora não apresentou exames/laudos 

médicos mais concretos e recentes que permitam aferir a incapacidade 

laborativa. Além disso, pela documentação juntada aos autos, verifico que 

o indeferimento do benefício na esfera administrativa ocorreu em 

28.03.2016. Não se sustenta a alegada urgência na concessão da 

decisão judicial diante da inércia da própria parte em buscar uma decisão 

judicial capaz de reverter a decisão negativa. Ademais, nada consistente 

nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela 

postulada. Alegações de necessidade premente não servem, por si sós, 

sem evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não atendidos os 

requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 4 – OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – 

NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com 

endereço para recebimento de intimações no endereço Avenida Filinto 

Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 

78043-500 (e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 

1639), devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da realização da perícia - respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos. Em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria-Conjunta 247/2020 e 

249/2020), após o retorno do atendimento presencial, previsto para o dia 

22 de abril de 2020, deverá a Sra. Gestora proceder ao contato com o 

perito nomeado, bem o agendamento da perícia. 6 –Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. 7 – Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 

de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, as 

despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta 

da Justiça Federal, observado o limite máximo estabelecido na tabela da 

referida resolução, a qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para honorários periciais, e considerando a 

natureza da demanda, bem como a complexidade da perícia a ser 

realizada, entendo que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), pois guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo 

médico perito. 8 – Levando em conta o grande volume de feitos que 

reclamam realizações de perícias médicas e a carência de profissionais 

nesta urbe, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo 

que será contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos e 

documentos ao Sr. Perito. 9 – Concluída a perícia, encaminhe ofício, 

conforme o anexo I da Resolução nº 305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, acompanhado do ato de 

nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da 

comarca e todos os dados necessários para a efetivação do pagamento, 

discriminando ainda o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 

10 - Com aporte da pericia médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, 

no prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico. 11 – Empós a apresentação da 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. 12 – Após de tudo 

cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações. Como quesitos do Juízo, o Sr. Médico Perito deverá 

responder: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? 

De que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? o) Qual o tempo necessário para a 

convalidação da doença? 13 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO 

QUE COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-40.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Requerente/Recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELENALDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da Reclamada constante no andamento 

retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-35.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Com estes apontamentos, conheço dos 

embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Os embargos são meramente protelatórios. Aplico multa 

no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) pela má-fé da embargante. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-48.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FARIZ FARID CANAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS OAB - MT6963/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE MARTINHA REGIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT10777-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifetar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCE KARINE FERREIRA DA SILVA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-47.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK DEIVID NEVES DE SOUZA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 15:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-05.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-68.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA DIAS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-50.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-57.2020.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NOGUEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-05.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-68.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA DIAS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-50.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-11.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000485-11.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDIVAN CONSTANTINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em substituição legal. À 

vista do requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO a 

intimação da parte autora/condenada em litigância de má fé, nos termos do 

art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo supracitado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte interessada 

manifestar e indicar bens passíveis de penhora, seguindo-se aos atos de 

expropriação previstos em lei, até a satisfação integral do débito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Diego Hartmann Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-94.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL SANTOS DE SOUZA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000570-94.2017.8.11.0032 REQUERENTE: GENIVAL SANTOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. Considerando que a parte Recorrida já apresentou 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Diego 

Hartmann Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-82.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OSBERTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000521-82.2019.8.11.0032 REQUERENTE: RENATO OSBERTO DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Diego Hartmann 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-31.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO QUERUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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):

DIEGO HARTMANN

 

SENTENÇA Vistos. Inicialmente, verifico que os aclaratórios foram 

protocolados tempestivamente, encontrando-se em conformidade com os 

arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os recebo para análise. No 

caso dos autos, verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em 

que pese a relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, 

tal irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, em que pese as razões 

apresentadas, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação 

de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso 

inominado. Ante o exposto, recebo e deixo de acolher os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-66.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

parte reclamada em face da sentença proferida, objetivando eliminar 

contradição e obscuridade sobre os documentos apresentados, e que não 

foram todos levados em consideração no julgamento da ação. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Os embargos de declaração se prestam a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para a 

correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza Arruda Alvim 

Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª 

Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a decisão, quando 

não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A contradição se 

confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de 

elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença deve conter 

relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta de quaisquer 

destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins de interposição 

de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer respeito a ponto 

(ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a 

requerimento das partes. (...) Evidentemente, mesmo à luz do CPC em 

vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. 

(...) o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de evidente, 

bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de 

demonstração subtrai do erro a característica de ser erro material, 

corrigível por mera petição simples ou por embargos de declaração. In 

casu, sustenta a parte embargante que “(...) os honorários advocatícios 

devem ser fixados sobre o valor da execução e não “sobre a diferença”, 

até mesmo porque, sabiamente a impugnação à execução fora julgada 

improcedente, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil.” No caso 

em análise não visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do 

referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da demanda, o que 

deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando 

os argumentos articulados pela embargante, verifico que a presente 

medida não passa de mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no 

mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS 

IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR JOAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO em face da sentença judicial proferida. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Os embargos de declaração se prestam a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para a 

correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza Arruda Alvim 

Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª 

Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a decisão, quando 

não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A contradição se 

confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de 

elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença deve conter 

relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta de quaisquer 

destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins de interposição 

de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer respeito a ponto 

(ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a 

requerimento das partes. (...) Evidentemente, mesmo à luz do CPC em 

vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. 

(...) o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de evidente, 

bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de 

demonstração subtrai do erro a característica de ser erro material, 

corrigível por mera petição simples ou por embargos de declaração. No 

caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do 

referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da demanda, o que 

deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando 

os argumentos articulados pela embargante, verifico que a presente 

medida não passa de mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no 

mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS 

IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-16.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº 

1000312-16.2019.8.11.0032 Reclamante: MARINA FERREIRA DE SOUZA 

Reclamada: CLARO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. II – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de ação indenizatória por 

danos morais, na qual a Autora alega que possui relação contratual com a 

Ré, qual disponibiliza os serviços de telefonia móvel na conta nº 

65-99277-3869. Aduz que nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020 
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houveram totais ausências de sinais da linha telefônica de seu aparelho 

móvel, apesar de estar adimplente com os pagamentos das faturas 

mensais. Assevera que sofreu danos de ordem moral, tendo em vista que 

o bloqueio foi indevido, e que utiliza a linha telefônica como instrumento de 

trabalho e para contatos pessoais, pleiteando, assim, pela condenação da 

Ré pelo abalo moral vivenciado. A Reclamada, por sua vez, sustenta que 

os serviços foram prestados de forma regular, tendo a Requerente, 

inclusive, realizado ligações nos dias apontados na inicial, e por esta 

razão não há em que se falar em indenização de qualquer natureza, 

pugnando, assim, pela improcedência da ação. Anoto, num primeiro 

momento, que à parte Reclamante assiste o direito a inversão do ônus da 

prova, na medida em que, além de se tratar de uma relação consumo, 

encontra-se ele em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório, pois somente a Ré 

poderá fornecer melhores detalhes sobre o funcionamento da linha e do 

plano contratado pela Reclamante. Já ao consumidor, torna-se mais 

dificultosa essa tarefa. Em contrapartida, cediço que à parte autora cabe 

comprovar o mínimo necessário do direito que alega ter, ou, no presente 

caso, cabe à Reclamante demonstrar que o bloqueio foi indevido, 

apresentado, para tanto, os comprovantes de pagamento das faturas 

mensais, bem como as ausências de sinais alegadas e os danos a ela 

relacionados. Contudo, dos documentos encartados junto à exordial, 

denota-se que a Reclamante não logrou se desincumbir do ônus que lhe é 

imposto, a teor do artigo 373, I do CPC, em que a pese a inversão do ônus 

da prova, como já mencionado. Observa-se ainda que a Demandante 

sequer provou ter entrado em contato com a parte Ré, a fim de reclamar 

das ausências de sinais que aponta na prestação de serviços por ela 

disponibilizada, informando o número de protocolo de tais contatos, fato 

que comprovaria, ainda que minimamente, a sua tentativa de resolver o 

problema, resultando tal providência, pois, no desencargo do ônus 

probatório que lhe competia quanto ao fato constitutivo do seu direito. Por 

último, impende acrescer que, embora o defeito na prestação de serviços 

apontado na petição inicial possa causar desconforto à consumidora, o 

certo é que não possui ele, entretanto, potencialidade lesiva a ponto de 

ensejar indenização por dano moral, como pretendido pela parte autora. 

Corroborando, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS - MEROS ABORRECIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS. Meros 

aborrecimentos causados aos autores por falha na prestação de serviço 

de telefonia, que não lhes causaram danos morais, mormente pela 

ausência de provas nesse sentido nos autos, não implicam obrigação 

indenizatória prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. 

(Apelação Cível nº 0008924-88.2011.8.13.0450, 16ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Otávio Portes. j. 11.04.2012, unânime, Publ. 20.04.2012 - 

TJMG-395479). Destarte, como a Autora não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, quanto ao fato constitutivo do direito de ser 

indenizado, conforme retro expendido, impõe-se a improcedência do 

pedido. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-52.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEI RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº 

1000329-52.2019.8.11.0032 Reclamante: EVANEI RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito da demanda. II - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que autoriza afastar 

a competência deste juízo, e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda, 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. A Autora aduz que é 

titular da unidade consumidora nº 6/729086-9, pertencente ao seu imóvel 

situado na zona rural, e que firmou com a parte Reclamada, no ano de 

2001, o contrato para eletrificação rural – Programa Luz do Campo, qual 

previa o parcelamento da dívida em 120 (cento e vinte) meses. Afirma que 

o acordo contratual já foi totalmente adimplido, contudo, a Ré continua 

lançando os valores das parcelas nas faturas mensais, gerando encargo 

a mais na cobrança. A Reclamada, por sua vez, afirma a legalidade do 

contrato e das cobranças. Assevera, ainda, que a Autora não comprovou 

o pagamento de ao menos uma parcela do contrato firmado, motivo pelo 

qual não há que se falar em devolução de valores, tampouco em 

indenização por danos morais. Pois bem. Anoto, num primeiro momento, 

que à Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na 

medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, 

encontra-se ela em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço 

que cabe à parte Autora comprovar o mínimo necessário do direito que 

alega ter, ou seja, no presente caso cabia à Requerente demonstrar que 

de fato pactuou o contrato com a Demanda nos termos declinados na 

inicial, e ainda demostrar documentalmente o pagamento integral do 

mesmo, qual alega estar adimplido. Vislumbra-se, ainda, que os contratos 

colacionados à exordial não foram firmados pela Promovente, mas sim por 

pessoas estranhas à lide, os quais, por óbvio, não podem ser valorados 

como prova. Assim, conforme se observa dos documentos encartados, a 

Demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, a 

teor do artigo 373, I do CPC, em que pese a inversão do ônus da prova, 

como já mencionado, porquanto sequer consta nos autos algum indício 

mínimo de prova constitutiva do seu direito; não há a mínima demonstração 

de que a cobrança está em discrepância com o prazo pactuado 

contratualmente, tampouco que o contrato foi totalmente adimplido, como 

alegado. Deste modo, não restou comprovado qualquer ilicitude a ser 

atribuída à Reclamada, quanto das cobranças das parcelas do alegado 

contrato. Portanto, ante a ausência de verossimilhança nas alegações da 

Reclamante, não há se falar em falha na prestação de serviço capaz de 

ensejar os danos conforme pleiteados na inicial, tampouco em inexistência 

de débito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada a cobrança de valores relacionados 

ao serviço de internet e plano de minutos SMS supostamente não 

contratados pelo consumidor. O ônus da prova, como é sabido, compete a 

quem alega (artigo 333, I, do CPC). E quem alega e nada prova, ou prova 

de modo duvidoso, não pode ser vitorioso em juízo. Autor que não se 

desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, a verossimilhança das 

suas alegações. Improcedência da pretensão de declaração de 

inexistência de débito, devolução de valores e de indenização por danos 

morais que se mantém. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065579799, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 16/07/2015). (grifei) III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000366-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000366-16.2018.8.11.0032 REQUERENTE: JANAINA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares arguidas, 

passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a Reclamante a declaração de inexistência de 

relação jurídica, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

dívida no valor de R$ 544,27 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 

e sete centavos), com data de inclusão em 12/12/2014, promovida pelo 

Reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito. O 

Demandado, por seu turno, alega que a cobrança é referente à cessão de 

crédito de contratos anteriormente firmados pela Autora e o Banco do 

Brasil, relativos à acordos de cheque especial, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados daquela nos cadastros de proteção ao 

crédito, em virtude do não pagamento dos débitos. Pugnou pela 

improcedência da ação pela condenação da Autora nas penas por 

litigância de má-fé. Analisado o processo, verifica-se que o Reclamado 

não trouxe aos autos os documentos probatórios da ocorrência da 

cessão de créditos entre a instituição e a referida empresa, tampouco o 

documento que comprova a existência da relação jurídica originária entre a 

Reclamante e o Banco do Brasil. Desta feita, diante da ausência de provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado, e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que, 

in casu, o Réu não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo 

de afirmações sem bases sólidas. Destarte, resta induvidosa a falha na 

prestação do serviço por parte do Reclamado ao inscrever os dados da 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço 

não prestado. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha 

na prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: APELAÇÃO. 

CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO 

COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação indenizatória 

fundada em inserção indevida do nome do autor em cadastro restritivo de 

crédito, eis que inexiste relação jurídica entre as partes. Sentença de 

procedência. Danos morais in re ipsa. Súmula nº 89 TJERJ. Valor arbitrado 

na sentença em R$ 15.000,00, que merece ser mantido. Súmula 343 desta 

Corte. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00314649120158190202 RIO 

DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: MARIA 

LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

26/02/2018) DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. Inexistindo 

nos autos prova da cessão de crédito, bem como, em decorrência, da 

existência de dívida para com o apelado, a inscrição do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes mostra-se ilegal. Apelação provida. 

(Apelação Cível Nº 70077218188, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/05/2018). 

(TJ-RS - AC: 70077218188 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de 

Julgamento: 10/05/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/05/2018). O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto, para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam: a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança 

indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que adimpliu 

obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório 

deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor do Requerido. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, no caso, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

837278331, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos oriundos do contrato discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

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. 

Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000125-42.2018.8.11.0032 REQUERENTE: NILA MARGARIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A Considerando a notícia de quitação do débito pela 

parte Reclamada e concordância da parte Reclamante, a extinção do feito 

é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 

c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com 

resolução de mérito. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000125-42.2018.8.11.0032 REQUERENTE: NILA MARGARIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A Considerando a notícia de quitação do débito pela 

parte Reclamada e concordância da parte Reclamante, a extinção do feito 

é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 

c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com 

resolução de mérito. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-27.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXDIONE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001139-27.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MAXDIONE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Preliminarmente a Reclamada levanta a inépcia da petição 

inicial, decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Igualmente, afasto as 

preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, 

também arguidas pela Reclamada, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação e, consequentemente, instaurar o processo, para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Rejeito, ainda, a preliminar aventada pela Demandada que 

impugnou o pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independerá 

de despesas processuais e o momento oportuno para a análise da 

gratuidade se revela na interposição de Recurso Inominado, conforme 

disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95 Outrossim, opino pelo afastamento 

da preliminar de não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 

27685604 dos autos. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 167,65 

(cento e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com data de 

inclusão em 08/08/2019, relativa ao contrato nº. 0364249014, o qual a 

Requerente afirma desconhecer, uma vez que jamais manteve relação 

jurídica com a empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que a Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99940-3380, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e 

pela condenação da Requerente ao pagamento dos débitos discutido nos 

autos. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 
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competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II 

do CPC. Por sua vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas 

pela Reclamada, por serem produzidas unilateralmente não servem para 

comprovar a efetiva contratação de serviços pela Reclamante. A 

Demandada sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, no que tange 

ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser 

acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0364249014, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000468-38.2018.8.11.0032 REQUERENTE: RONIVALDO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A Considerando a notícia de quitação do débito pela 

parte Reclamada e concordância da parte Reclamante, a extinção do feito 

é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 

c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com 

resolução de mérito, autorizando a expedição do competente Alvará 

Judicial em favor da parte Reclamante na conta indicada no Id nº 

30520938. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-18.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSME NUNES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000157-18.2016.8.11.0032 REQUERENTE: JULIANA COSME NUNES 

DOMINGOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Considerando a 

notícia de quitação do débito pela parte Reclamada e concordância da 

parte Reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo 

exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo 

Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. Após, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MENDES PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº: 

1000084-12.2017.8.11.0032 Reclamante: ANTONIO MARCOS MENDES 

PAULA Reclamada: VIVO S/A Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo acostado no Id. 30345109, para que surta 

os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em 

consonância ao disposto nos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Após, 

nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego 

Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-86.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000243-86.2016.8.11.0032 REQUERENTE: VITORIA DE ALMEIDA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Considerando a notícia 

de quitação do débito pela parte Reclamada e concordância da parte 

Reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO 

pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte Reclamante na 

conta indicada no Id nº 29193424. Após, arquive-se mediante as cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-43.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI SALVADOR AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000500-43.2018.8.11.0032 REQUERENTE: VANDERLI SALVADOR 

AGUIAR REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL Considerando o apontamento do 

acordo entabulado entre as partes no Id 28477809, e a prova de quitação 

do débito pela parte Reclamada, constante no Id. 29096109, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II do artigo 

924 c/c o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. Após, nada requerido, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-81.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PEDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000545-81.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ALTAIR PEDRO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando o apontamento do acordo 

entabulado entre as partes no Id 30097963, e a prova de quitação do 

débito pela parte Reclamada, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Pelo exposto, com fulcro no inciso II do artigo 924 c/c o artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com 

resolução de mérito. Após, nada requerido, arquive-se mediante as 

cautelas de estilo. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 
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Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MIGUEL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000381-82.2018.8.11.0032 REQUERENTE: DULCE MIGUEL SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

Considerando a notícia de quitação do débito pela parte Reclamada e 

concordância da parte Reclamante, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código 

de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de 

mérito. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-47.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº 

1000976-47.2019.8.11.0032 Reclamante: JURENE MARIA DA SILVA 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares, passo à apreciação 

do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência, promovida em face da Energisa S/A, alegando a parte 

Autora, em síntese, que a Requerida realizou inspeção no medidor de 

energia da sua unidade consumidora de energia nº 6/16754-4, e após 

emitiu fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.405,75 (seis mil 

quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), por ter 

constatado inversão na linha de carga do medidor. Aduz que tentou 

resolver o problema administrativamente, pois o débito é indevido, tendo, 

inclusive, apresentado a defesa administrativa à concessionária, contudo, 

restou indeferida. Assevera ainda que em virtude da cobrança efetuada 

pela Reclamada, o seu nome foi protestado no Cartório Notarial desta 

comarca. Deste modo, sustenta que o procedimento foi realizado de forma 

unilateral pela Requerida, sendo indevido o valor cobrado. Por fim, requer 

a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do TOI nº 

702311, a inexigibilidade do débito, a baixa do protesto registrado em seu 

nome, além dos danos morais experimentados. A Reclamada, em sua 

defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas 

irregularidades na medição de consumo da unidade consumidora da 

Reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura de recuperação de 

consumo em atenção ao que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

tornando legítimo o débito apurado. Ainda, esclarece a possibilidade de 

negativação do nome da Autora, em razão do inadimplemento do débito 

originado da recuperação de consumo, objeto da lide. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que foi realizada 

vistoria na unidade consumidora nº 6/16754-4 em 07/04/2017, 

oportunidade em que o aparelho medidor foi analisado e, segundo consta, 

havia inversão da linha de carga (Termo de Ocorrência e Inspeção nº 

593825- Id. 25759305). Em seguida, vislumbra-se que o medidor não foi 

submetido à inspeção pelo INMETRO, conforme determina a Resolução da 

ANEEL. Apesar dos argumentos apresentados pela Reclamada, onde 

buscam convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validando a 

sua própria vistoria, estes retratam apenas ato integralmente unilateral que 

não tem a propriedade de convencer. Cumpre esclarecer que para 

legitimar a emissão de fatura de recuperação de consumo, é necessário, 

além da análise do TOI pelo IMETRO, ainda, a comprovação de diminuição 

no registro do consumo, de onde adviria o benefício do consumidor em 

detrimento do prejuízo da concessionária. Na presente lide, todavia, não 

há qualquer evidência de benefício para a consumidora no período anterior 

à vistoria. A Reclamada sequer juntou à sua defesa documentos que 

corroboram com seus argumentos, tampouco o histórico de consumo da 

Requerente. Com efeito, a Requerida se limitou a explanar acerca dos 

documentos apresentados pela Autora em sua peça inicial, os quais são 

insuficientes para demonstrar a suposta irregularidade constatada no 

medidor da Promovente, e, por consequência, o consumo a menor nos 

meses recuperados. Portanto, a mera alegação de existência de inversão 

na linha de carga, em tese, existente no medidor de energia da unidade 

consumidora em comento, por si só, não comprova a mensuração a menor 

do consumo; assim, é indispensável a prova de registro a menor do 

consumo real para proceder à recuperação de consumo pretérito. Mesmo 

que não fosse exigível a aferição do medidor, diante das regras protetivas 

de consumo, mormente quanto à facilitação ao direito de prova, insculpida 

no artigo 6º, inciso VIII do CDC, a concessionária deveria ter apresentado 

aos autos o estudo técnico, demonstrando que o valor cobrado é 

compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Portanto, tal fato nulifica o TOI e todo o procedimento que a 

ele se segue para cálculo e constituição do valor da recuperação de 

consumo. Assim, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio da Reclamante. Nesse compasso, não demonstrada pela 

parte Ré, de forma satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre 

do preceito entabulado no artigo 373, inciso II do CPC, não há como 

autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo na 

unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição do 

débito objeto da demanda, conforme se depreende da conclusão que se 

decorre logicamente dos fatos. Corroborando, DEFEITO NO MEDIDOR DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO 

NO CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples alegação de que o medidor de consumo de 

energia tem defeito não justifica a recuperação de consumo nos termos do 

art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/10. É necessária a demonstração 

efetiva de que houve redução ou alteração significativa na medição da 

energia que passou pelo medidor da unidade consumidora, na medida em 

que a própria legislação de regência garante à concessionária o direito ao 

ressarcimento das despesas para a verificação e cobrança dos débitos 

oriundos de fraude, desde que devidamente comprovados, consoante a 

orientação desta Câmara. 2. Portanto, no caso concreto, revela-se 

descabida a recuperação de consumo tal como operada pela 

concessionária, sendo a melhor solução a procedência do pedido vertido 

na inicial quanto ao tema. 3. Dano moral configurado na espécie, pois a 

concessionária inscreveu a parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, lançando-a, indevidamente, no rol dos maus pagadores. 

(Apelação Cível nº 70079830790, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 
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13/12/2018). grifei RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. DIMINUIÇÃO CONSIDERÁVEL DO REGISTRO DE CONSUMO 

APÓS CONSTATAÇÃO DA AVARIA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE 

BENEFICIOU DA FALHA, INDEPENDENTE DA IRREGULARIDADE NO 

APARELHO QUEIMA DA BOBINA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RÉ, 

QUE NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS JUSTIFICATIVA DO AUMENTO 

EXTRAORDINÁRIO DESDE AGOSTO/2014, VINDO A EFETUAR A TROCA 

DO MEDIDOR SOMENTE EM SETEMBRO/2016, DATA A PARTIR DA QUAL 

O CONSUMO RETORNOU AO EQUIVALENTE NO PERÍODO ANTERIOR A 

AGOSTO/2014. COBRANÇAS A MAIOR EVIDENCIADAS. DEVOLUÇÃO 

SIMPLES CONFORME A MÉDIA DOS DOZE MESES A PARTIR DA TROCA 

DO MEDIDOR, A SER APLICADA NO PERÍODO ENTRE AGOSTO/2014 E 

SETEMBRO/2016. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PEDIDO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008056061, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 27/02/2019). grifei Logo, não tendo sido 

comprovada a legitimidade da recuperação de consumo realizada na 

unidade consumidora da Autora, e, via de consequência, que o protesto 

do seu nome decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida por ela, deve o débito discutido nos autos ser declarado 

inexigível. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar em 

prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a 

indignação da Reclamante, e este restou comprovado pela falha na 

prestação do serviço essencial, por cobrança de valor indevido 

(recuperação de consumo), sendo que os serviços só se manteve 

restabelecidos por força de medida judicial. Assim, provado o fato, 

impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o 

dano in re ipsa. Não bastasse o dano moral no presente caso ser 

considerado in re ipsa, ainda restou demonstrado o desvio produtivo do 

tempo útil da Autora, que precisou enviar defesa à Promovida, para tentar 

resolver a celeuma administrativamente. Ademais, ao sublinhar o dever de 

indenizar, está presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos 

termos do que dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

impondo ao fornecedor do serviço responder, independentemente da 

existência de culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do 

serviço contratado. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

ação, e o faço para: 1 – DECLARAR a nulidade do TOI nº 593825, emitido 

em 07/04/2017; 2 – DECLARAR inexigível o débito discutido nos autos, 

referente a fatura de recuperação de consumo e os encargos gerados, 

no valor de R$ 6.405,75(seis mil quatrocentos e cinco reais e setenta e 

cinco centavos) com vencimento para o dia 25/07/2018, oriundas da UC 

6/16754-4; 3 - DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada 

do protesto em nome da Requerente, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. 4 - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a incidir da data da 

citação (art. 405 CC); Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, 

em consonância com os artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000393-96.2018.8.11.0032 REQUERENTE: JOEL CATARINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTO E DECISÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, promovida por Joel Catarino da 

Silva em face de Banco Bradesco Cartões S/A. O patrono da parte Autora 

foi intimado para impulsionar o feito, com a habilitação dos sucessores do 

Autor, no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, deixou transcorrer o prazo 

fixado sem cumprir a diligência, conforme se extrai da Certidão constante 

no Id. 24243157. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação imprescindível para o regular prosseguimento do feito, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a sua extinção. Pelo 

exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase, conforme dispõem os 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 o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira 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. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-43.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GIANN DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000004-43.2020.8.11.0032 REQUERENTE: GIANN DE OLIVEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada 

levanta preliminar alegando de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 97,38 

(noventa e sete reais e trinta e oito centavos), com data de inclusão em 

01/11/2018, relativa ao contrato nº. 0352100039, qual o Requerente afirma 

desconhecer, uma vez que jamais manteve relação jurídica com a 

empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

Reclamada em indenização por danos morais. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, 

a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o 

Reclamante era titular de linha telefônica nº 65- 99930-5562, qual 

contratou e utilizou os serviços oferecidos pela Demandada, constando 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, conforme disciplina o artigo 373, II do CPC, qual seja, de 
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comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. A Demandada sequer apresentou o 

contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. 

Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, 

via de consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como 

ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Insta salientar que inobstante a existência de outra restrição no nome do 

Reclamante, conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, estas 

se deram em datas posteriores à discutida nos autos, não podendo ser 

aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 

Entretanto, as anotações posteriores devem ser consideradas para fins 

de arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). De outra banda, no que tange ao pleito contraposto apresentado 

pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o Demandante, e, destarte, 

a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato nº. 0352100039, discutido nos autos; 

2 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001135-87.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA PAULINA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por 

danos morais proposta por MARIA PAULINA DE OLIVEIRA em desfavor de 

VIVO S/A. A Reclamante alega que teve seus dados inscritos no cadastro 

de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor 

de R$136,00 (cento e trinta e seis reais), anotado em 19/11/2019, qual 

alega desconhecer. Aduz que não possui relação contratual com a Ré, 

motivo pelo qual pleiteia a declaração da inexistência de relação jurídica, a 

inexigibilidade do débito, além de indenização por danos morais. Por sua 

vez, em sua peça contestatória, a Reclamada requereu, preliminarmente, a 

produção de prova oral, afirmando, ainda acerca da impossibilidade da 

inversão do ônus da prova e a ausência de comprovante de endereço no 

nome da Autora, bem como da consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito, e no mérito aduz que não praticou ato ilícito, uma vez 

que mantinha relação contratual com a Requerente, sendo que esta 

usufruiu dos serviços de telefonia prestados à linha nº 65-99991-5134, 

não realizando pagamentos das faturas, restando, portanto, devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. A Demandada 

apresentou ainda o contrato, em tese, firmado pela Requerente, bem como 

demais documentações que o acompanha. Deste modo, pugnou a 

Promovida pela improcedência da ação, além da condenação da 

Reclamante ao pagamento dos débitos discutidos nos autos. Em sua 

impugnação, a Reclamante sustenta que não celebrou o contrato em 

questão, motivo pelo qual a sua pretensão é legítima. Analisando os autos, 

forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica (perícia 

papiloscópica), ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Não há como ter ciência exata se 

as impressões digitais constantes no contrato trazido pela Reclamada (ID. 

29362930) pertence ou não à Autora. A Lei nº 9.099/95 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 dos Juizados Especiais, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “Art. 51 (...) II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” 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, OPINO pelo reconhecimento da 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga 

VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001045-79.2019.8.11.0032 REQUERENTE: GABRIELA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada 

levanta preliminar alegando de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar 

de não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 26801325 dos autos. 

III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 168,17 (cento e 

sessenta e oito reais e dezessete centavos), com data de inclusão em 

12/10/2018, relativa ao contrato nº. 0274025707, o qual a Requerente 

afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

Reclamada em indenização por danos morais. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, 

a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a 

Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99609-2371, constando 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e pela 

condenação da Requerente ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 
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hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. 

Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in 

casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da 

referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0274025707, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001046-64.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MARINES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES – Primazia do Julgamento 

do Mérito A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental 

a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei 

Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No 

mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde 

que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável 

à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo demandado, 

como o mérito é favorável ao Réu, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 130,30 (cento e 

trinta reais e trinta centavos), incluso em 18/05/2017, relativo ao contrato 

nº 0234200784, o qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Requerente era 

titular da linha telefônica nº (65) 9961-9215, da qual constam débitos em 

aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao 

crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência 

da ação e ao pagamento pela Reclamante do débito discutido nos autos e 

a condenação desta nas penas por litigância de má-fé. A Autora, por sua 

vez, não apresentou a impugnação à contestação ofertada. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada do contrato assinado pela Requerente, além de 

documento pessoal e demais documentações. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura da Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em inexistência 

de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 
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do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao 

valor do débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívida pendente de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

130,30 (cento e trinta reais e trinta centavos), que deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data 

do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. Por fim, da análise 

de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, 

nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no valor 

de R$ 130,30 (cento e trinta reais e trinta centavos), que deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data 

do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. 2 – CONDENAR a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº 

1000002-73.2020.8.11.0032 Reclamante: JOSE CARLOS GALHARDO 

Reclamada: VIVO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente a Reclamada 

levanta preliminar alegando a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Superada a análise da preliminar aventada, passo 

à apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Anoto, num primeiro momento, que à parte 

Reclamante assiste o direito a inversão do ônus da prova, na medida em 

que, além de se tratar de uma relação consumo, encontra-se ele em 

situação de inferioridade frente à Reclamada, notadamente nos aspectos 

técnico e probatório, pois somente a Ré poderá fornecer melhores 

detalhes sobre o funcionamento da linha e do plano contratado pelo 

Reclamante. Já ao consumidor, torna-se mais dificultosa essa tarefa. Em 

contrapartida, cediço que à parte autora cabe comprovar o mínimo 

necessário do direito que alega ter, ou, no presente caso, cabe ao 

Reclamante demonstrar as ausências de sinais alegadas e os danos a ele 

relacionados. Contudo, dos documentos encartados junto à exordial, 

denota-se que o Reclamante não logrou se desincumbir do ônus que lhe é 

imposto, a teor do artigo 373, I do CPC, em que a pese a inversão do ônus 

da prova, como já mencionado. Observa-se que o Demandante sequer 

provou ter entrado em contato com a parte Ré, a fim de reclamar das 

ausências de sinais que aponta na prestação de serviços por ela 

disponibilizada, informando o número de protocolo de tais contatos, fato 

que comprovaria, ainda que minimamente, a sua tentativa de resolver o 

problema, resultando tal providência, pois, no desencargo do ônus 

probatório que lhe competia quanto ao fato constitutivo do seu direito. Por 

último, impende acrescer que, embora o defeito na prestação de serviços 

apontado na petição inicial possa causar desconforto ao consumidor, o 

certo é que não possui ele, entretanto, potencialidade lesiva a ponto de 

ensejar indenização por dano moral, como pretendido pela parte autora. 

Corroborando, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS - MEROS ABORRECIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS. Meros 

aborrecimentos causados aos autores por falha na prestação de serviço 

de telefonia, que não lhes causaram danos morais, mormente pela 

ausência de provas nesse sentido nos autos, não implicam obrigação 

indenizatória prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. 

(Apelação Cível nº 0008924-88.2011.8.13.0450, 16ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Otávio Portes. j. 11.04.2012, unânime, Publ. 20.04.2012 - 

TJMG-395479). Destarte, como o Autor não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, quanto ao fato constitutivo do direito de ser 

indenizado, conforme retro expendido, impõe-se a improcedência do 

pedido. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000010-50.2020.8.11.0032 REQUERENTE: DONATO DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada 

levanta preliminar alegando de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 117,92 

(cento e dezessete reais e noventa e dois centavos), com data de 

inclusão em 10/04/2018, relativa ao contrato nº. 0280999108, qual o 

Requerente afirma desconhecer, uma vez que jamais manteve relação 

jurídica com a empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que o Reclamante era titular de linha telefônica nº 65- 99807-4550, 

qual contratou e utilizou os serviços oferecidos pela Demandada, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação, 

além da condenação do Autor ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos e nas penas por litigância de má-fé. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme disciplina o 

artigo 373, II do CPC, qual seja, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

A Demandada sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz 

de comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser 

fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, 

tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0280999108, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 
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presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000009-65.2020.8.11.0032 REQUERENTE: MARCIEL JESUS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES – Primazia do Julgamento 

do Mérito A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental 

a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei 

Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No 

mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde 

que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável 

à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo demandado, 

como o mérito é favorável ao Réu, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Superada as preliminares passo à análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência de relação 

jurídica e indenização por danos morais, ao argumento de que teve seus 

dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 885,76 (oitocentos e oitenta e cinco 

reais e setenta e seis centavos), incluso em 21/09/2018, o qual alega 

desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (65) 99823-1111, da qual constam débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda 

pedido contraposto, pugnando pela improcedência da ação e ao 

pagamento pelo Reclamante do débito discutido nos autos, além da 

condenação deste nas penas por litigância de má-fé. Em sua impugnação, 

a Reclamante sustenta que não possui débitos com a Requerida, e que por 

tais motivos o dever de reparar é indubitável. Afirma ainda ser 

indispensável a realização de perícia grafotécnica nos documentos 

juntados pela parte ré. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada do contrato 

assinado pelo Requerente, além de documento pessoal e demais 

documentações. Além disso, a parte autora se limitou, na sua impugnação, 

a informar que não reconhece o débito discutido nos autos, e que é 

indispensável a realização de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados, não impugnando as demais documentações juntadas, tais 

como as cópias dos seus documentos pessoais. No caso, desnecessária 

a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em inexistência 

de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do Reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao 

valor do débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívida pendente de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

885,76 (oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que 

deverá ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros 

desde a data do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. Por 

fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no valor 

de R$ 885,76 (oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente e 
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acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme 

previsão contratual. 2 – CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, 

por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do 

valor da causa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000008-80.2020.8.11.0032 REQUERENTE: CRISTIAN ELSON FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte 

Reclamada requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro 

a necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Ainda, requereu preliminarmente o indeferimento da petição inicial, face a 

alegada ausência de representatividade postulatória nos autos, tendo em 

vista constatar que a assinatura constante na procuração juntada não 

corresponde com a grafia do Autor, conforme assinala o documento 

pessoal deste. Contundo, afasto a preliminar aventada, haja vista que as 

assinaturas constantes na procuração e no documento do Autor 

apresentam semelhanças, portanto, o instrumento procuratório 

apresentado no Id. 27792729 preenche todos os requisitos legais. 

Igualmente pela Demandada, houve a arguição da preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. Ainda, 

preliminarmente a promovida levanta a inépcia da petição inicial, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Por fim, opino também pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no ID. n. 27792731 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 198,20 (cento e noventa e oito reais e vinte centavos), com 

data de inclusão em 28/11/2016, relativa ao contrato nº. 0216236607, qual 

o Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que o Reclamante era titular de linha telefônica nº 65- 99990-0996, 

qual contratou e utilizou os serviços oferecidos pela Demandada, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação, 

além da condenação do Autor ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos e nas penas por litigância de má-fé. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme disciplina o 

artigo 373, II do CPC, qual seja, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

A Demandada sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz 

de comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 
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ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser 

fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, 

tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0216236607, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000123-04.2020.8.11.0032 REQUERENTE: JESSIKA CARLA DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 373,79 (trezentos e setenta e três reais e setenta e nove 

centavos), com data de inclusão em 29/01/2018, relativa ao contrato nº. 

0000005094389009478, o qual a Requerente afirma desconhecer, uma 

vez que jamais manteve relação jurídica com a empresa Demandada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que os dados pessoais da 

Autora foram utilizados para a contratação de serviços junto à Ré, dos 

quais constam débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Aduz que a empresa desempenhou 

todos os cuidados para evitar possível fraude, contudo, não exclui a 

possibilidade de os dados pessoais da Autora ter sido utilizado por 

terceira pessoa, lesando não só a Demandante, como também a 

Reclamada, e diante do cenário, a responsabilidade não pode ser 

carreada à empresa, pois trata-se de culpa exclusiva de um terceiro. 

Pugnou, ao final, pela improcedência da ação. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. Por sua vez, impende 

salientar que a Ré não apresentou provas da efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Ainda, a 

excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, II do 

CDC exige a prova de que os fatos foram causados por terceiro, 

entretanto, os presentes autos carecem dessa amostra. Logo, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida por ela, deve o 

débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 
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outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Como dito, segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se, in casu, de 

inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal (ope legis), 

recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma 

dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova 

cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, 

contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não 

deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de 

impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os 

danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante 

o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato nº. 0000005094389009478, discutido nos 

autos; 2 – DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001134-05.2019.8.11.0032 REQUERENTE: JEFFERSON CRISTIANO 

BASTOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Preliminarmente a Reclamada levanta a inépcia da petição 

inicial, decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Outrossim, opino também 

pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 27647921 dos autos. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 

534,73 (quinhentos trinta e quatro reais e setenta e três centavos), com 

data de inclusão em 06/04/2019, relativa ao contrato nº. 

051765151000030CT, o qual o Requerente afirma desconhecer. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante mantém 

relação jurídica com o banco Demandado, tendo contraído obrigações que 

restaram inadimplidas, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida por 

ele, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. FATURA 

INADIMPLIDA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO 

ÔNUS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos 

morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos 

sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato 

ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos 

ilícitos. 4- Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma 

compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias 

pessoais dos envolvidos. 5- A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 

362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 

(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO - Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 

31-07-2018). (grifei) Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela Reclamada e, consequentemente, o dever deste em indenizar pelos 

prejuízos ocasionados à parte contrária. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Por outro lado, melhor sorte não socorre ao 

Demandante no que tange à ocorrência de danos morais. Vislumbra-se 

que o Autor possui inscrições preexistentes aos débitos ora litigados, 

conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 27647921. 

Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Ré 

ao negativar o nome da Reclamante por dívidas inexistentes, o fato de 

possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto na 

Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo qual uniformiza o 

entendimento de que “da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Salienta-se que, embora 

o Requerente tenha afirmado que as demais inscrições restritivas 

constantes nos seus dados estão sendo discutidas judicialmente, não 

trouxe nos autos a indicação dos processos que afirma ter ingressado. IV 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato nº. 051765151000030CT, discutido nos autos; 2 

– DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutido nos presentes autos; 

Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000007-95.2020.8.11.0032 REQUERENTE: MARCELO ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente afasto as 

preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, 

arguidas pela Reclamada, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, 

consequentemente, instaurar o processo, para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Rejeito, ainda, a preliminar também aventada pela Reclamada, no que tange 

à incompetência do Juizado Especial face a necessidade de realização de 

perícia técnica, posto que as provas trazidas aos autos são suficientes 

para formar um juízo de convicção. Por fim, opino também pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no ID. n. 27792489 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 77,17 (setenta e sete reais e 

dezessete centavos) anotado em 06/12/2018, referente ao suposto 

contrato nº 0354755769, o qual alega desconhecer. Em contestação, a 

Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o 

Reclamante contratou os serviços da Reclamada e habilitou em sua linha 

telefônica nº (65) 99675-7633 os pacotes de serviços por ela oferecidos, 

dos quais constam débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados 

do Autor no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido 

contraposto, pugnando pela condenação do Requerente ao pagamento do 

débito discutido nos autos. O Promovente, em sua impugnação, afirma que 

a Reclamada não apresentou o contrato assinado ou outra prova 

verossímil que demonstra o vínculo contratual entre as partes, e que não 

há como provar que o áudio apresentado na defesa condiz com a voz do 

Autor. Pois bem. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada da gravação 

de áudio, na qual demostra a contratação do plano para a linha telefônica 

do Requerente. No caso, desnecessária a realização perícia técnica, 

posto que incontroverso a gravação do áudio apresentado na 

contestação, tendo em vista que houve a confirmação de dados pessoais 

do Autor, bem como o seu endereço, todos condizentes com os 

apresentados na exordial e nas documentações constantes nos autos. 
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Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

a parte Requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os 

litigantes e a origem dos débitos discutidos. Nesse sentido, EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - 

COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO 

CONFIGURAÇÃO. - Não há que se falar em abusividade, se as cobranças 

possuem lastro na referida contratação, cujos valores não ultrapassam o 

que restou pactuado entre as partes e, ainda que de forma verbal, as 

informações foram transmitidas ao apelante, o qual aderiu aos planos a ele 

oferecidos, por vontade própria - Inexiste dever de indenizar, se não 

restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (dano, 

ato ilícito e nexo de causalidade). (TJ-MG - AC: 10151170005988001 MG, 

Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/03/2019, 

Data de Publicação: 28/03/2019) (grifei) Desta feita, não há que se falar 

em inexistência de relação jurídica, tampouco em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

Reclamada. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do nome 

da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a contratação dos 

serviços, a cobrança e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso 

de inadimplemento, constitui exercício regular do direito. Dessa forma não 

há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Corroborando, APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos 

valores dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que 

restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes e 

dívidas pendentes de pagamento. Assim, a condenação fica restringida ao 

débito negativado, ou seja, no valor de R$ 77,17 (setenta e sete reais e 

dezessete centavos), que deverá ser devidamente corrigido 

monetariamente e acrescido de juros desde a data do vencimento da 

dívida, conforme previsão contratual. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço 

para: 1 – CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada 

no valor de R$ 77,17 (setenta e sete reais e dezessete centavos), que 

deverá ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros 

desde a data do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000125-71.2020.8.11.0032 REQUERENTE: ANA KELLY DA SILVA E 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, afasto 

as preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, 

arguidas pela Reclamada, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, 

consequentemente, instaurar o processo, para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta no id. n. 28228184 dos autos. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, por débito no valor de R$ 171,92 (cento e setenta e um reais e 

noventa e dois centavos), com data de inclusão em 17/12/2018, relativa ao 

contrato nº. 0337533232, o qual a Requerente afirma desconhecer, uma 

vez que jamais manteve relação jurídica com a empresa Demandada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular 

da linha telefônica nº (65) 99971-2242, constando débitos em aberto, 

sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Pugnou pela improcedência da ação e pela condenação da Requerente ao 

pagamento dos débitos discutido nos autos. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 
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186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, no que tange 

ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser 

acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0337533232, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001133-20.2019.8.11.0032 REQUERENTE: JEFFERSON CRISTIANO 

BASTOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR Inicialmente, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 27647892 dos autos. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, promovida pelo Requerido, por dívida no 

valor de R$ 685,36 (seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis 

centavos), com data de inclusão em 07/02/2019, referente ao contrato nº 

051765151000030EC, qual o Requerente afirma desconhecer, pois afirma 

que jamais manteve relação contratual com o banco demandado. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações, bem como pela condenação do Reclamado ao pagamento 

de indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação o 

Demandado afirma que mantém relação jurídica com o Autor, e que este 

contraiu obrigações que restaram inadimplidas, sendo devida, portanto, a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo 

qual não há em que se falar em indenização de cunho moral. Destarte, 

embora tenha o Reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados, e não tendo se descurado do ônus probatório que 

lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, resta cabível, pois, a 

desconstituição dos débitos negativados. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. FATURA INADIMPLIDA. 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO 

VALOR- JUROS EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. 4- Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 
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RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte Requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pelo Requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pelo Reclamado, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “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”. Por outro lado, melhor sorte não socorre ao 

Demandante no que tange à ocorrência de danos morais. Vislumbra-se 

que o Autor possui inscrições preexistentes aos débitos ora litigados, 

conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 27647892. Ainda, 

apesar de afirmar que as aludidas anotações também estão sendo 

discutidas judicialmente, o Promovente não trouxe aos autos os 

documentos comprobatórios. Portanto, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da empresa Ré ao negativar o nome do Reclamante por 

dívidas inexistentes, o fato de possuir registros anteriores válidos em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo qual uniformiza o entendimento de que “da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica 

entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 051765151000030EC, 

discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutido 

nos presentes autos; Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-28.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo nº 

1000005-28.2020.8.11.0032 Reclamante: ENOQUE DE OLIVEIRA BASTOS 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente afasto as preliminares de ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida, arguidas pelo Reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação e, consequentemente, instaurar o processo, 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Por fim, opino também 

pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no ID. n. 27792460 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Pois bem. Pleiteia o Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 

Reclamado, por débito no valor R$ 311,97 (trezentos e onze reais e 

noventa e sete centavos), anotado em 09/09/2016, referente ao suposto 

contrato nº 031222361000076, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta 

que o Autor não demostrou a resistência do banco em resolver o 

problema. Aduz que a pretensão do Reclamante poderia ter sido 

solucionada administrativamente, e que um mero aborrecimento não é 

suficiente para embasar uma condenação por danos morais. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou as inscrições do nome do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito. Impende salientar que a Demandada não 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos 

serem declarados inexistentes. Ainda, entendo que merece procedência o 

pedido de condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 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. Desta maneira, 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 
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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 cometer 

ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 031222361000076, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIM SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000034-49.2018.8.11.0032 REQUERENTE: MAURIM SANTOS DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Considerando a notícia de quitação do débito pela parte Reclamada e 

concordância da parte Reclamante, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código 

de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de 

mérito. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 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. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 605-52.2010.811.0053

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELY 

ANCHESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESRAURANTE RAINHA DA SUCATA, MARIA 

ENILDA DE MELLO BUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Henrique de Paula - 

OAB:7182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de arresto prévio (CPC, art. 854) a ser. realizada em 

desfavor da executada, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito.

2. Cite-se o requerido no endereço de fl. 56.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76803 Nr: 999-49.2016.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: JACIRA LEITE DA CRUZ, EMANUEL JOSE LEITE 

RODIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, em termos de prosseguimento do feito, considerando os Ofícios 

apostados aos autos.

A inércia ensejará a presunção de desistência a em relação a esta lide 

(art. 485, III, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79871 Nr: 356-57.2017.811.0053

 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): ROCIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 28: INDEFIRO. Inviável, por ora, o desentranhamento do mandado de 

busca e apreensão, para tentativa no mesmo endereço, já procurado e 

ineficaz, conforme certidão de ref. 27.

INTIME-SE a parte Autora, para que traga o endereço atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção processual.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69257 Nr: 928-18.2014.811.0053

 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: SEBASTIANA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - OAB:144766

 Vistos etc.

Ciência às partes do retorno dos autos.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 69976 Nr: 1339-61.2014.811.0053

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARRETO DE TOMAZ, JOSEFA AMELIA DE 

GODOIS TOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado(a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

 Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o agendamento da solenidade em data ainda a ser aprazada.

Após o lapso temporal das referidas medidas preventivas, retornem os 

autos conclusos para agendamento de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos com 

audiências a serem designadas, como o presente, a fim de evitar a 

demora excessiva no trâmite processual.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86860 Nr: 1140-97.2018.811.0053

 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: RUBENS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI, 

MARLAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O, PAULO ROMAS GODINHO - OAB:18206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Paulo Romas Godinho, para esclarecer quais as 

razões do protocolo da petição de ref. 32, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 3041-66.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO, 

MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI, LUIZ OTÁVIO NASCIMENTO SAID, 

WILBER TEILO SANTANA, MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO, 

LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO, WESLEY DE OLIVEIRA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB: 25.038/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB: 14.981, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 Vistos etc.

Colha-se o parecer do MP.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000963-82.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEOMERSON FREITAS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000963-82.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JEOMERSON FREITAS DUARTE 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

por Jeomerson Freitas Duarte em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Argumenta, 

em suma, ato irregular da requerida, pois que cortou o fornecimento de 

energia de imóvel seu a revelia de qualquer justificação. Com lastro nestas 

premissas, postula pela condenação do requerido em danos morais e 

concessão de tutela provisória para a religação da energia no imóvel. 

Custas pagas ao ID 20949479. Concessão de tutela provisória ao ID 

21756789. Citado, o requerido apresentou contestação ao ID 22191317, 

oportunidade que afirmou a legalidade da interrupção dos serviços, bem 

como a inexistência de danos morais. Intimado a réplica, o autor 

quedou-se inerte. Intimados a produção de provas, ambas as partes 

postularam pelo julgamento antecipado da lide (ID 23711305 e 23825114). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pela inexistência de questões preliminares, passo a análise do 

mérito. Outrossim, pela desnecessidade da produção de outras demais 

provas, procedo ao julgamento antecipado da feito (CPC, art. 355, I). Aduz 

o autor, em suma, que a ré interrompeu indevidamente o fornecimento de 

energia elétrica em sua residência. Com base nisso, postula pela 

condenação da ré em danos morais. A ré, por sua vez, em sua defesa, 

alude que procedeu à suspensão no fornecimento de energia elétrica de 

maneira legítima, informando que a unidade consumidora foi ligada a sua 

revelia. O pedido do autor em relação aos danos morais é procedente em 

parte. Com efeito, não se vislumbra nestes autos nenhuma comunicação 

prévia efetivada pela ré, para cientificar o autor de que haveria o corte no 

fornecimento de energia elétrica. Neste passo, os pretórios brasileiros são 

assentes em considerar imprescindível a notificação prévia do consumidor 

para possibilitar a efetivação do corte no fornecimento de energia elétrica. 

Neste sentido: STJ, AgRg no AREsp 102600/RS, Segunda Turma, Ministro 

Mauro Campbell Marques, DJe 26/03/2012. Ementa: “A jurisprudência 

desta Corte Superior é no sentido de ser legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de água ou de energia pelo inadimplemento do consumidor, 

após aviso prévio, exceto quanto aos débitos antigos, passíveis de 

cobrança pelas vias ordinárias de cobrança”. Como não houve a prévia 

comunicação pela ré acerca do corte no fornecimento de energia elétrica, 

patentes os danos morais. À propósito: TJ/MT, Recurso Cível Inominado 

n.º 453/2011, 1ª Turma Recursal, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 

18.05.2011. Ementa: “(...). Configura dano moral o corte indevido do 

fornecimento de energia elétrica. (...)”. E ainda: TJ/MT, Recurso Cível 

Inominado n.º 741/2012, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de 

Barros Neto, j. 21.06.2012. Ementa: “RECURSO INOMINADO - EFEITO 

SUSPENSIVO - INCABÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ART. 42 CDC - 

CONSUMO NÃO COMPROVADO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE 

DÉBITO EM PRAZO DETERMINADO POR LEI ESTADUAL - LEI Nº. 6.942/97 - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. Ainda, não convence a 

alegação da requerida de que a unidade estava ligada a sua revelia, pois, 

como se depreende dos autos, previamente ao corte, o autor realizava 

normalmente os pagamentos dos débitos da unidade consumidora. A 

conduta do requerido vai de encontro com a boa-fé e a vedação ao 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Isso porque, 

num primeiro momento cobra valores pelo uso da unidade consumidora, e, 

após, afirma que há erro na mesma e procede ao seu desligamento 

compulsório. Portanto, pela ausência de prévia comunicação e pelo 

comportamento contraditório, mister a procedência do pedido de danos 

morais. Contudo, o valor postulado mostra-se excessivo. É certo que os 

danos morais possuem a carga de ressarcimento pelo prejuízo interno 

sofrido, mas isto não significa que poderão ser fixados sem qualquer 

parâmetro. Os danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00, à luz do 

método bifásico estipulado pelo STJ, qual servirá com intuito repreensivo e 
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corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por T Jeomerson 

Freitas Duarte em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, para: (i) determinar que a requerida proceda ao fornecimento de 

energia do imóvel descrito na exordial; e, (ii) condenar a ré pagar ao autor 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Este 

valor deve ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros 

de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, 

JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Confirmo a tutela provisória concedida ao ID 

21756789. Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-39.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000132-39.2016.8.11.0053 POLO ATIVO:CECILIA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 26 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: 1000134-09.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE QUEIROZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000134-09.2016.8.11.0053 POLO ATIVO:SOLANGE 

QUEIROZ GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 26 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: 1001115-67.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

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

PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 1001115-67.2018.8.11.0053 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIAS DA SILVA SAMPAIO Endereço: 

PROX A AGROVILA DAS PALMEIRAS, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLÓRIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ANTE, COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO NOS AUTOS DE PAGAMENTO.MANIFESTE-SE. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 26 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: 1000463-79.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

PROCESSO n. 1000463-79.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ROBSON 

EDUARDO DE AMORIM SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAM 

GONCALVES BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 26 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: 1001005-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES DE BARROS (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 ré para em querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 

dias, ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES DE BARROS (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 ré para em querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 

dias, ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-49.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000465-49.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LUIZ PAULO 

ESTIGARRIBIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 26 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: 1000466-34.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA (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. 1000466-34.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LUIZ PAULO 

ESTIGARRIBIA 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: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 26 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: 1001009-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (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, apresente no prazo de 10 dias, as 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (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, apresente no prazo de 10 dias, as 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-41.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (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, apresente no prazo de 10 dias, as 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Sentença

Sentença 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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000462-94.2020.8.11.0053. AUTOR: JOEL CORREA FERRAZ REU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da existência de questões preliminares, passa-se a sua análise. A regra 

do art. 3º, I da Lei n.º 9099/95 é expressa no sentido da impossibilidade de 

tramitar pelo rito da lei dos Juizados Especiais, quando o objeto seja 

superior a 40 salários-mínimos. In casu, somando-se o valor do contrato, 

da multa, juros e correção monetária, além dos danos morais, o valor 

supera o teto dos Juizados Especiais. Assim, a extinção deste processo 

sem a resolução de seu mérito é a medida a ser imposta. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

processo sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, IV, da Lei n.º 

9.099/95. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA MARIA DE SOUSA (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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000927-40.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ENIA MARIA DE SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão em sentença exarada. Com razão o embargante. Mister 

retificar-se a sentença exarada. DISPOSITIVO. Isto postos, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para determinar cassar a sentença 

outrora exarada e proferida outra nos seguintes termos: “Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi 

designada audiência de conciliação. A parte requerente devidamente 

intimada não compareceu. Mister a extinção da presente demanda sem a 

resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, 

e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe” Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NUNES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000945-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DIEGO NUNES DE MEDEIROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões 

preliminares, passa-se à análise do mérito. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código der Processo 

Civil. Neste talante, impende reconhecer a parcial procedência dos 

pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da questão ora posta 

em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial. Sob 

este prisma, denota-se que a parte requerente mantinha uma média de 

consumo mensal, mas que sofreu abrupta variação. Porém, a requerida, 

em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu para a citada 

falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os fatos 

impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). 

Não houve sequer menção de desvio de consumo. A falha foi única e 

exclusivamente da requerida. Destarte, pela falta de comprovação de 

qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o 

ônus desta sua inércia. Neste sentido: TJ/MT, Ap, 29894/2014, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014. Ementa: 

“(...). Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)” (grifos nossos). Para tanto, deveria a 

requerida proceder à inspeção dos aparelhos que permitem a cobrança do 

consumo. Como não procedeu desta forma, deve cobrar pela média de 

consumo dos meses anteriores. Não se pode, simplesmente, declarar 

inexistentes os débitos, pena de enriquecimento asem causa pela parte 

requerente. Melhor a adoção do pagamento pela média de consumo. A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento. TJ/MT, RI 928/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013. Ementa: “SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR O CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa 

nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo processo 

administrativo com emissão laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001, presume-se que efetivamente houve superfaturamento devendo a 

cobrança ser recalculada com base na média de consumo dos últimos 

doze meses. (...)” (g. n.). Ainda assim: TJ/MT, RI 142/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

28/06/2012, Publicado no DJE 01/08/2012. Ementa: “RECURSO INOMINADO 

- ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS ACIMA MÉDIA - REDUÇÃO PARA 

VALORES CONDIZENTES COM A MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se em determinado período as 

faturas de energia elétrica apresentam valores exacerbados, devem ser 

reduzidos para patamares condizentes com os valores cobrados após a 

ocorrência de tal anomalia, por se tratar de decisão mais justa e equânime, 

sem necessidade da realização de novo laudo, para constatar eventual 

falha na prestação do serviço” (g. n.). Portanto, poderá a parte requerida 

cobrar as faturas dos meses de consumo, segundo a média dos doze 

meses anteriores. Por fim, não há falar em danos morais. Não houve 

protesto ou suspensão no fornecimento de energia elétrica. Os fatos 

coadunam-se a meros dissabores de quem vive em sociedade. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por DIEGO NUNES 

DE MEDEIROS em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à requerida, se assim o quiser, 

cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de 

consumo dos últimos doze meses. Julgo extinto este processo com 

resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Torno 

definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem custas, sem honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por publicada 

a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000954-23.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DALVA DE AZEVEDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões 

preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

suposta suspensão no fornecimento de energia elétrica. Contudo, a parte 

requerida conseguiu demonstrar que, à época dos fatos narrados na 

exordial, não havia qualquer prestação dos serviços naquela Unidade 

Consumidora. Destarte, por óbvio, nenhuma codenação há de ser imposta 

à parte requerida. A improcedência desta lide é mister. A litigância de 

má-fé deve ser reconhecida, pois que a parte requerida alterou a verdade 

dos fatos, bem assim quis angariar vantagem sabidamente indevida com 

esta lide (CPC, art. 80, II e III). DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

DALVA DE AZEVEDO. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Condeno a parte requerente à pena de litigância, no valor consistente em 

1% (um por cento) do valor da causa (CPC, art. 81). Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-37.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GONCALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000966-37.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADEMILSON GONCALVES DE 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DOS REIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000970-74.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALDAIR DOS REIS COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000977-66.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000980-21.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLARICE PEREIRA DE LARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000972-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANIBAL TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000982-88.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DARCY GONCALVES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000973-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA DE LARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEGNA MOURA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000984-58.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DEGNA MOURA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 
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1000974-14.2019.8.11.0053. REQUERENTE: APARECIDA GOMES 

RODRIGUES GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000975-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ARGEMIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA LEITE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000976-81.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AUGUSTA LEITE CORREA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEDA JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001032-51.2018.8.11.0053. REQUERENTE: DIEDA JESUS DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte 

requerente devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da 

presente demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000442-51.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS FORNECEDORES DE CANA E 

AGROPECUARISTAS DA REGIAO OESTE PAULISTA - SICOOB COOPCRED 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GUSTAVO MIYAMOTO OAB - SP232238 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALCEBIADES ARTIOLI OAB - SP197621 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIN MECANIZACAO E TRANSPORTE AGRICOLA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RODRIGO APARECIDO MARIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-51.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:COOPERATIVA 

DE CREDITO DOS FORNECEDORES DE CANA E AGROPECUARISTAS DA 

REGIAO OESTE PAULISTA - SICOOB COOPCRED ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS ALCEBIADES ARTIOLI, LAURO GUSTAVO 

MIYAMOTO POLO PASSIVO: RODRIGO APARECIDO MARIN e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora par que providencie 

o recolhimento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, pois 

o local de citação do requerido é na zona rural do município de São Félix 

do Araguaia/MT, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do 

sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000588-92.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILTON NERIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 
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manifestação do EXECUTADO: JAMILTON NERIS DA SILVA. . S FÉLIX 

ARAGUAIA, 26 de março de 2020. FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78670-000 TELEFONE: (66) 35221148

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-97.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES COSTA (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 

designada para o dia 23/05/2019, às 16hrs(MT), que será realizada no 

Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-68.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MICAEL PELLENZ OAB - RS97170 (ADVOGADO(A))

TIAGO ALESSANDRO PETRY OAB - RS72334 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/05/2019 às 14hrs(MT) no Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-68.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MICAEL PELLENZ OAB - RS97170 (ADVOGADO(A))

TIAGO ALESSANDRO PETRY OAB - RS72334 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/05/2019 às 14hrs(MT) no Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-92.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE SOUSA (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 25/07/2019 às 14h30m(MT).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000560-27.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DA ROCHA COSTA OAB - MT19975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Sentença Vistos, etc. Trata-se de ação de conversão de separação em 

divórcio proposta por ROSÂNGELA BARBOSA LIMA DOS SANTOS em 

desfavor de VILSON PEREIRA DOS SANTOS. Na audiência de conciliação, 

as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação e extinção 

do feito, renunciando ao prazo recursal. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Impende registrar que com o advento da Emenda 

Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os 

cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a 

qualquer momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, 

razão pela qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado 

na peça inicial. Outrossim, as partes informaram que a divisão dos bens 

em comum foi realizada anteriormente, bem como renunciaram ao prazo 

recursal. 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 e honorários, eis que a autora é beneficiária 

da justiça gratuita e o requerido sequer foi citado, não apresentando 

resistência a pretensão. A requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, Rosângela Barbosa Lima. Expeça-se o respectivo mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, arquive-se, 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. São Félix do Araguaia/MT, 

26 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-83.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. G. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000375-83.2020.8.11.0039. REQUERENTE: THAWANE POLTRONIERI 

GIMENES VILHA REQUERIDO: MARCOS DA SILVA BORGES 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 ou para que, 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000282-23.2020.8.11.0039

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

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

VALERIA DE MOURA MEDEIROS OAB - 029.001.201-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE TIMOTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000282-23.2020.8.11.0039. REPRESENTANTE: VALERIA DE MOURA 

MEDEIROS EXECUTADO: REGINALDO JOSE TIMOTI 1. Vistos. 2. Intime-se a 
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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: 1000157-89.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000157-89.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ANA PAULA DA SILVA E SILVA 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 1. Vistos. 2. ANA PAULA DA 

SILVA E SILVA ajuíza Ação de Procedimento Comum em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que a requerente é segurada da 

Previdência Social, sendo portadora de Esquizofrenia paranóide (CID 

F20.0); Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F32.3); 

Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] (CID F41.0); 

Transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2 ). 4. 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. 5. Junto à inicial, acostou os documentos ID. 18402942. 6. 

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 (ID. 19582893) 7. Impugnação à contestação 

juntada nos autos (ID. 20547518). 8. Laudo médico pericial protocolado em 

16/10/2019, afirmando que a parte autora esta apta para atividade laboral 

habitual. 9. Após, vieram os autos conclusos. 10. É o breve relato 11. 

Decido. 12. 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. 13. Da carência. 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. 

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. 16. 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 juntado nos autos 

atesta: Paciente relata melhoria dos sintomas ansiosos e depressivos, a 

mesma relata que deixou de fazer o uso das medicações controladas e 

está em tratamento medicamentoso fitoterápicos indicas pelo terapeuta 

naturopata. - Não há incapacidade no presente momento. 20. Atento aos 

autos verifico que o requerente possui qualidade de segurado, porém o 

laudo pericial acostado aos autos atesta que a autora encontra-se APTA 

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 por 

ANA PAULA DA SILVA E SILVA. 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, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-04.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLI DA SILVA VISCOVINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DONIZETTI ISAIAS DURANTE (REU)

RAFAEL ISAIAS DURANTE (REU)

MILTON DURANTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000583-04.2019.8.11.0039. AUTOR(A): TATIELLI DA SILVA VISCOVINI 

REU: RAFAEL ISAIAS DURANTE, APARECIDA DONIZETTI ISAIAS 

DURANTE, MILTON DURANTE 1. Vistos. 2. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C AÇÃO DE 

INVENTÁRIO E PARTILHA proposto por Tatielli da Silva Viscovini em face 

de Milton Durante, Aparecida Donizetti Isaias Durante e Rafael Isaias 

Durante, ambos qualificados nos autos. 3. Em sede de audiência de 

conciliação as partes entabularam acordo (ID.28304325), reconhecendo a 

união estável entre Tatielli e Rafael pelo período de três anos, 

concordando com a dissolução. 4. Acerca dos bens, pactuaram que será 

divido uma fração ideal de 50% do valor do veículo a parte autora e os 

outros 50% às partes requeridas. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 70 de 118



antecipadamente a lide. 7. 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. 8. 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. 9. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador Judicial 

encontram-se regular e preenche os requisitos legais. E, conforme se 

extrai do teor do conteúdo do 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. 10. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado 

(ID n.28304325), a homologação é medida de rigor. 11. 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. 12. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 13. Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98, § 3° do Código de 

Processo Civil. 14. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 15. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 
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REU: RAFAEL ISAIAS DURANTE, APARECIDA DONIZETTI ISAIAS 
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INVENTÁRIO E PARTILHA proposto por Tatielli da Silva Viscovini em face 

de Milton Durante, Aparecida Donizetti Isaias Durante e Rafael Isaias 

Durante, ambos qualificados nos autos. 3. Em sede de audiência de 

conciliação as partes entabularam acordo (ID.28304325), reconhecendo a 

união estável entre Tatielli e Rafael pelo período de três anos, 

concordando com a dissolução. 4. Acerca dos bens, pactuaram que será 

divido uma fração ideal de 50% do valor do veículo a parte autora e os 

outros 50% às partes requeridas. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador Judicial 

encontram-se regular e preenche os requisitos legais. E, conforme se 

extrai do teor do conteúdo do 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. 10. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado 

(ID n.28304325), a homologação é medida de rigor. 11. 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. 12. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 13. Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98, § 3° do Código de 

Processo Civil. 14. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 15. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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DURANTE, MILTON DURANTE 1. Vistos. 2. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C AÇÃO DE 

INVENTÁRIO E PARTILHA proposto por Tatielli da Silva Viscovini em face 

de Milton Durante, Aparecida Donizetti Isaias Durante e Rafael Isaias 

Durante, ambos qualificados nos autos. 3. Em sede de audiência de 

conciliação as partes entabularam acordo (ID.28304325), reconhecendo a 

união estável entre Tatielli e Rafael pelo período de três anos, 

concordando com a dissolução. 4. Acerca dos bens, pactuaram que será 

divido uma fração ideal de 50% do valor do veículo a parte autora e os 

outros 50% às partes requeridas. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. 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 
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mútuas, inclusive dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 
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manifestação da vontade apresentada pelas partes. 9. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador Judicial 
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aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 13. Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, porém suspendo nos termos do art. 98, § 3° do Código de 

Processo Civil. 14. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 15. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São 
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José dos Quatro Marcos-MT, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000261-47.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. R. (REQUERIDO)

S. D. P. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000261-47.2020.8.11.0039. REQUERENTE: ROSANIA BATISTA PRINA 

REQUERIDO: SIDNEY PRINA RODRIGUES, SABRINA DE PAULA SILVA 

RODRIGUES 1. Vistos. 2. Trata-se de ação de guarda com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada ROSANIA BATISTA PRINA RODRIGUES, em face de 

SIDNEY PRINA RODRIGUES E SABRINA DE PAULA RODRIGUES, todos 

devidamente qualificados nos autos. 3. Aduz, em apertada síntese, que é 

avó materna do menor Fellipe Eduardo Silva Rodrigues – atualmente com 2 

anos de idade e da menor – Maria Eduarda Silva Rodrigues – atualmente 

com 7 (sete) anos de idade, exercendo a guarda desde há 

aproximadamente dois anos. 4. Requer que seja concedida a guarda 

provisória dos menores, alegando que possui condições de exercê-la. 5. 

Junto à inicial vieram os documentos em ID. 29525726. 6. É o relatório. 

Decido. 7. Inicialmente, determino a tramitação do feito sob segredo de 

justiça, conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. 8. Outrossim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 98 e 99 do CPC c/c/ artigo 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968, no que 

couber, em harmonia com o mandamento constitucional de livre acesso ao 

Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 9. 

No que tange ao pedido de liminar, determino que seja realizado estudo 

psicossocial no ambiente familiar das crianças pela Assistente Social e 

Psicóloga credenciadas ao Juízo, devendo apresentar o laudo nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias. 10. 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. 11. Havendo proposta de acordo, deverá ser acostado aos 

autos, ante a impossibilidade da realização da audiência de conciliação no 

presente momento. 12. Cite-se os Requeridos, nos termos do art. 695 do 

CPC, para apresentar contestação, no prazo legal. 13. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 14. Após a juntada do laudo psicossocial, vistas ao Ministério 

Público. 15. Intimem-se. 16. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-73.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

TAINA MAIA OURIQUES (REQUERENTE)

LEONEL WOHLFAHRT (REQUERENTE)

J. P. S. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000074-73.2019.8.11.0039. REQUERENTE: SILMARA LUIZA DE SOUZA, 

TAINA MAIA OURIQUES, LEONEL WOHLFAHRT, J. P. S. W. REQUERIDO: 

ESTE JUÍZO 1. Vistos. 2. Considerando a informação em ID. 29921469 que 

dispõe que as requerentes encontram-se residindo em outra Comarca, e o 

entendimento sedimentado de que nas ações que envolvam interesses de 

menores devem ser privilegiados os interesses destes, somado à 

mudança de domicilio do infante, mesmo depois de ajuizada a demanda, 

observo ser o caso de declínio da competência. 3. Posto isso, declino da 

competência e, por conseguinte, determino a remessa do feito para o juízo 

competente da Comarca de Três Lagoas-MS, o que faço com fulcro no 

artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 147, inciso I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 5. Às 

providências. 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: 1000688-78.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA SONEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000040-98.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE KELEN PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000040-98.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAIANE KELEN PEREIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência 

proposta por Daiane Kelen Pereira da Conceição em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, qualificados nos autos. 3. Narra que se dirigiu até a loja 

Center Lar na cidade de Porto Esperidião-MT para comprar um produto 

através de venda no crediário em que possui nessa loja. Informa, no 

entanto, que a venda não fora aprovada diante de da negativação de seu 

nome pela empresa requerida. 4. Requereu que seja ação julgada 

procedente para que a requerida retire o nome da requer do rol dos 

inadimplentes, bem como indenizá-la pelos danos morais causados. 5. 

Junto à inicial vieram os documentos de ID. 17679725. 6. Contestação 

apresentada em ID. 20548632. 7. Impugnação pela parte autora em ID. 

20602343. 8. Instadas a especificarem provas que pretendiam produzir, 

as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide. 9. Vieram 

os autos conclusos. 10. É o relatório. 11. Fundamento. Decido. 12. 

Pretende a parte autora indenização por danos morais por ocasião de 

cobrança indevida por parte das requerida. 13. 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. 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. Em que pese inexistir assinatura 

da parte autora no contrato entabulado entre o cônjuge da requerente e o 

banco requerido, 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. 

16. 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. 17. 
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Dessa forma, não resta evidente a ocorrência de dano moral, transtornos 

ou dissabores causados a parte autora em razão do ato ilícito perpetrado 

pelo requerido, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta, 

mormente a de cobrança indevida. 18. Destarte, em se tratando do ônus 

da prova, urge transcrever o art. 333, inciso I, do Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito.”(destacamos) 19. Sobre o mesmo tema, 

confiram-se os seguintes arestos: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESINCUMBE O 

CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DE 

O AUTOR PROVAR OFATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART.373,I, 

CPC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOMORAL NÃO 

CONFIGURADO. Narrou o autor que seu número de telefone móvel foi 

clonado, e que depois de tratativas junto à ANATEL realizou acordo com a 

ré, que envolvia a concessão de descontos em um aparelho smartphone e 

créditos em ligação. Referiu que a ré descumpriu o acordado, razão pela 

qual ingressou a presente ação pleiteando danos materiais e morais. Em 

que pese se trate de uma relação de consumo, não fica o consumidor livre 

da produção de provas, devendo provar o fato constitutivo de seu direito, 

conforme art. 373 , I, CPC , trazendo aos autos elementos que sejam 

capazes de sustentar e dar verossimilhança às suas alegações. A 

inversão do ônus da prova, que deve ser considerada quando há 

verossimilhança nas alegações do consumidor, serve para proteger o 

consumidor quando ele é hipossuficiente perante o fornecedor, não tendo 

condições técnicas e profissionais de trazer aos autos os documentos 

necessários para o desenlace da lide. No presente caso, o autor alegou 

ter sofrido danos... materiais e morais, no entanto não fez prova mínima 

das suas alegações. Assim, inexiste o dever de reparação por danos 

morais, diante da inexistência de prova de ato ilícito por parte da requerida. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006706170, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/07/2017).” 

“EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À DEMANDADA PRODUÇÃO DE 

PROVA CONSTITUTIVA NEGATIVA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - 

AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA À MORAL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O CDC permite a inversão do ônus da 

prova que, entretanto, não é automática, sendo que para a sua concessão 

é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação à 

prova, que não se fizeram presentes no caso versando. Não se pode 

imputar a empresa/demandada a produção de prova constitutiva negativa. 

Inexistindo prova da conduta ilícita da parte requerida, não há de ser 

acolhida a pretensão indenizatória referentes a perdas e danos, assim 

como é devido o pagamento relativo à aquisição de produto. (TJ-MS - APL: 

00715223120108120001 MS 0071522-31.2010.8.12.0001, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)” (grifo nosso) “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: LUCROS 

CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

ALEGADOS DANOS SOFRIDOS. ART. 333, I, CPC/1973 (APLICÁVEL AO 

CASO EM NOME DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM). AUTOR QUE NÃO 

SE DESIMCUMBIU O ÔNUS DE PROVAR OS DANOS MATERIAIS 

SOFRIDOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

PRECEDENTES. - Não tendo o autor provado as alegações de fato que 

dariam suporte aos danos materiais que alega ter sofrido, deixou de 

atender ao comando do art. 333, I, do CPC/1973 (aplicável ao caso em 

nome do princípio do tempus regit actum), segundo o qual é o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. - No 

caso dos autos, não há prova dos danos materiais sofridos (danos 

emergentes ou lucros cessantes). Assim, não tendo o autor cumprido o 

ônus de demonstração de fato constitutivo do seu direito (CPC/73, art. 

333, I, atual art. 373, I), esse pleito, no presente caso, deve ser indeferido.

(AC 20160214275 RN, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11 de Julho 

de 2017, RELATOR Desembargador João Rebouças).” 20. Conforme 

documentação juntada pelo requerido, restou demonstrado que a parte 

autora utiliza-se dos serviços prestados pela requerida, posto que, mesmo 

possuindo débito em aberto, não teve seu nome negativado em momento 

algum. 21. Por oportuno, verifica-se que não houve prejuízos patrimoniais, 

nem tampouco morais ao requerente, uma vez que não comprovou a 

existência de abalo a sua honra e moral subjetiva, tratando-se apenas de 

mero aborrecimento. 22. Cumpre ressaltar que os meros dissabores e 

aborrecimentos comuns do dia a dia, são insuficientes para gerar a 

obrigação de indenizar, posto que são inerentes ao convívio social, 

conforme entendimentos do STJ, com o intuito de evitar a banalização do 

dano moral, instituo de vital importância dentro de um estado democrático 

de direito. 23. Tecida estas considerações, não vislumbra-se nos autos 

elementos probatórios capazes de corroborarem comprovadamente com 

as alegações do autor no tocante à ofensa contra sua honra, dignidade ou 

imagem, a justificar a pretensa indenização perquirida. 24. Isto posto, e 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida e extinguindo assim o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 25. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98, § 3° do 

Código de Processo Civil. 26. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixa. 27. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000040-98.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE KELEN PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000040-98.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAIANE KELEN PEREIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência 

proposta por Daiane Kelen Pereira da Conceição em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, qualificados nos autos. 3. Narra que se dirigiu até a loja 

Center Lar na cidade de Porto Esperidião-MT para comprar um produto 

através de venda no crediário em que possui nessa loja. Informa, no 

entanto, que a venda não fora aprovada diante de da negativação de seu 

nome pela empresa requerida. 4. Requereu que seja ação julgada 

procedente para que a requerida retire o nome da requer do rol dos 

inadimplentes, bem como indenizá-la pelos danos morais causados. 5. 

Junto à inicial vieram os documentos de ID. 17679725. 6. Contestação 

apresentada em ID. 20548632. 7. Impugnação pela parte autora em ID. 

20602343. 8. Instadas a especificarem provas que pretendiam produzir, 

as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide. 9. Vieram 

os autos conclusos. 10. É o relatório. 11. Fundamento. Decido. 12. 

Pretende a parte autora indenização por danos morais por ocasião de 

cobrança indevida por parte das requerida. 13. 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. 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. Em que pese inexistir assinatura 

da parte autora no contrato entabulado entre o cônjuge da requerente e o 

banco requerido, 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. 

16. 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. 17. 

Dessa forma, não resta evidente a ocorrência de dano moral, transtornos 

ou dissabores causados a parte autora em razão do ato ilícito perpetrado 
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pelo requerido, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta, 

mormente a de cobrança indevida. 18. Destarte, em se tratando do ônus 

da prova, urge transcrever o art. 333, inciso I, do Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito.”(destacamos) 19. Sobre o mesmo tema, 

confiram-se os seguintes arestos: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESINCUMBE O 

CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DE 

O AUTOR PROVAR OFATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART.373,I, 

CPC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOMORAL NÃO 

CONFIGURADO. Narrou o autor que seu número de telefone móvel foi 

clonado, e que depois de tratativas junto à ANATEL realizou acordo com a 

ré, que envolvia a concessão de descontos em um aparelho smartphone e 

créditos em ligação. Referiu que a ré descumpriu o acordado, razão pela 

qual ingressou a presente ação pleiteando danos materiais e morais. Em 

que pese se trate de uma relação de consumo, não fica o consumidor livre 

da produção de provas, devendo provar o fato constitutivo de seu direito, 

conforme art. 373 , I, CPC , trazendo aos autos elementos que sejam 

capazes de sustentar e dar verossimilhança às suas alegações. A 

inversão do ônus da prova, que deve ser considerada quando há 

verossimilhança nas alegações do consumidor, serve para proteger o 

consumidor quando ele é hipossuficiente perante o fornecedor, não tendo 

condições técnicas e profissionais de trazer aos autos os documentos 

necessários para o desenlace da lide. No presente caso, o autor alegou 

ter sofrido danos... materiais e morais, no entanto não fez prova mínima 

das suas alegações. Assim, inexiste o dever de reparação por danos 

morais, diante da inexistência de prova de ato ilícito por parte da requerida. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006706170, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/07/2017).” 

“EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À DEMANDADA PRODUÇÃO DE 

PROVA CONSTITUTIVA NEGATIVA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - 

AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA À MORAL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O CDC permite a inversão do ônus da 

prova que, entretanto, não é automática, sendo que para a sua concessão 

é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação à 

prova, que não se fizeram presentes no caso versando. Não se pode 

imputar a empresa/demandada a produção de prova constitutiva negativa. 

Inexistindo prova da conduta ilícita da parte requerida, não há de ser 

acolhida a pretensão indenizatória referentes a perdas e danos, assim 

como é devido o pagamento relativo à aquisição de produto. (TJ-MS - APL: 

00715223120108120001 MS 0071522-31.2010.8.12.0001, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)” (grifo nosso) “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: LUCROS 

CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

ALEGADOS DANOS SOFRIDOS. ART. 333, I, CPC/1973 (APLICÁVEL AO 

CASO EM NOME DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM). AUTOR QUE NÃO 

SE DESIMCUMBIU O ÔNUS DE PROVAR OS DANOS MATERIAIS 

SOFRIDOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

PRECEDENTES. - Não tendo o autor provado as alegações de fato que 

dariam suporte aos danos materiais que alega ter sofrido, deixou de 

atender ao comando do art. 333, I, do CPC/1973 (aplicável ao caso em 

nome do princípio do tempus regit actum), segundo o qual é o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. - No 

caso dos autos, não há prova dos danos materiais sofridos (danos 

emergentes ou lucros cessantes). Assim, não tendo o autor cumprido o 

ônus de demonstração de fato constitutivo do seu direito (CPC/73, art. 

333, I, atual art. 373, I), esse pleito, no presente caso, deve ser indeferido.

(AC 20160214275 RN, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11 de Julho 

de 2017, RELATOR Desembargador João Rebouças).” 20. Conforme 

documentação juntada pelo requerido, restou demonstrado que a parte 

autora utiliza-se dos serviços prestados pela requerida, posto que, mesmo 

possuindo débito em aberto, não teve seu nome negativado em momento 

algum. 21. Por oportuno, verifica-se que não houve prejuízos patrimoniais, 

nem tampouco morais ao requerente, uma vez que não comprovou a 

existência de abalo a sua honra e moral subjetiva, tratando-se apenas de 

mero aborrecimento. 22. Cumpre ressaltar que os meros dissabores e 

aborrecimentos comuns do dia a dia, são insuficientes para gerar a 

obrigação de indenizar, posto que são inerentes ao convívio social, 

conforme entendimentos do STJ, com o intuito de evitar a banalização do 

dano moral, instituo de vital importância dentro de um estado democrático 

de direito. 23. Tecida estas considerações, não vislumbra-se nos autos 

elementos probatórios capazes de corroborarem comprovadamente com 

as alegações do autor no tocante à ofensa contra sua honra, dignidade ou 

imagem, a justificar a pretensa indenização perquirida. 24. Isto posto, e 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida e extinguindo assim o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 25. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98, § 3° do 

Código de Processo Civil. 26. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixa. 27. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000040-98.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE KELEN PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000040-98.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAIANE KELEN PEREIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência 

proposta por Daiane Kelen Pereira da Conceição em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, qualificados nos autos. 3. Narra que se dirigiu até a loja 

Center Lar na cidade de Porto Esperidião-MT para comprar um produto 

através de venda no crediário em que possui nessa loja. Informa, no 

entanto, que a venda não fora aprovada diante de da negativação de seu 

nome pela empresa requerida. 4. Requereu que seja ação julgada 

procedente para que a requerida retire o nome da requer do rol dos 

inadimplentes, bem como indenizá-la pelos danos morais causados. 5. 

Junto à inicial vieram os documentos de ID. 17679725. 6. Contestação 

apresentada em ID. 20548632. 7. Impugnação pela parte autora em ID. 

20602343. 8. Instadas a especificarem provas que pretendiam produzir, 

as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide. 9. Vieram 

os autos conclusos. 10. É o relatório. 11. Fundamento. Decido. 12. 

Pretende a parte autora indenização por danos morais por ocasião de 

cobrança indevida por parte das requerida. 13. 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. 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. Em que pese inexistir assinatura 

da parte autora no contrato entabulado entre o cônjuge da requerente e o 

banco requerido, 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. 

16. 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. 17. 

Dessa forma, não resta evidente a ocorrência de dano moral, transtornos 

ou dissabores causados a parte autora em razão do ato ilícito perpetrado 

pelo requerido, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta, 
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mormente a de cobrança indevida. 18. Destarte, em se tratando do ônus 

da prova, urge transcrever o art. 333, inciso I, do Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito.”(destacamos) 19. Sobre o mesmo tema, 

confiram-se os seguintes arestos: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESINCUMBE O 

CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DE 

O AUTOR PROVAR OFATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART.373,I, 

CPC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOMORAL NÃO 

CONFIGURADO. Narrou o autor que seu número de telefone móvel foi 

clonado, e que depois de tratativas junto à ANATEL realizou acordo com a 

ré, que envolvia a concessão de descontos em um aparelho smartphone e 

créditos em ligação. Referiu que a ré descumpriu o acordado, razão pela 

qual ingressou a presente ação pleiteando danos materiais e morais. Em 

que pese se trate de uma relação de consumo, não fica o consumidor livre 

da produção de provas, devendo provar o fato constitutivo de seu direito, 

conforme art. 373 , I, CPC , trazendo aos autos elementos que sejam 

capazes de sustentar e dar verossimilhança às suas alegações. A 

inversão do ônus da prova, que deve ser considerada quando há 

verossimilhança nas alegações do consumidor, serve para proteger o 

consumidor quando ele é hipossuficiente perante o fornecedor, não tendo 

condições técnicas e profissionais de trazer aos autos os documentos 

necessários para o desenlace da lide. No presente caso, o autor alegou 

ter sofrido danos... materiais e morais, no entanto não fez prova mínima 

das suas alegações. Assim, inexiste o dever de reparação por danos 

morais, diante da inexistência de prova de ato ilícito por parte da requerida. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006706170, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/07/2017).” 

“EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À DEMANDADA PRODUÇÃO DE 

PROVA CONSTITUTIVA NEGATIVA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - 

AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA À MORAL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O CDC permite a inversão do ônus da 

prova que, entretanto, não é automática, sendo que para a sua concessão 

é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação à 

prova, que não se fizeram presentes no caso versando. Não se pode 

imputar a empresa/demandada a produção de prova constitutiva negativa. 

Inexistindo prova da conduta ilícita da parte requerida, não há de ser 

acolhida a pretensão indenizatória referentes a perdas e danos, assim 

como é devido o pagamento relativo à aquisição de produto. (TJ-MS - APL: 

00715223120108120001 MS 0071522-31.2010.8.12.0001, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)” (grifo nosso) “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: LUCROS 

CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

ALEGADOS DANOS SOFRIDOS. ART. 333, I, CPC/1973 (APLICÁVEL AO 

CASO EM NOME DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM). AUTOR QUE NÃO 

SE DESIMCUMBIU O ÔNUS DE PROVAR OS DANOS MATERIAIS 

SOFRIDOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

PRECEDENTES. - Não tendo o autor provado as alegações de fato que 

dariam suporte aos danos materiais que alega ter sofrido, deixou de 

atender ao comando do art. 333, I, do CPC/1973 (aplicável ao caso em 

nome do princípio do tempus regit actum), segundo o qual é o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. - No 

caso dos autos, não há prova dos danos materiais sofridos (danos 

emergentes ou lucros cessantes). Assim, não tendo o autor cumprido o 

ônus de demonstração de fato constitutivo do seu direito (CPC/73, art. 

333, I, atual art. 373, I), esse pleito, no presente caso, deve ser indeferido.

(AC 20160214275 RN, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11 de Julho 

de 2017, RELATOR Desembargador João Rebouças).” 20. Conforme 

documentação juntada pelo requerido, restou demonstrado que a parte 

autora utiliza-se dos serviços prestados pela requerida, posto que, mesmo 

possuindo débito em aberto, não teve seu nome negativado em momento 

algum. 21. Por oportuno, verifica-se que não houve prejuízos patrimoniais, 

nem tampouco morais ao requerente, uma vez que não comprovou a 

existência de abalo a sua honra e moral subjetiva, tratando-se apenas de 

mero aborrecimento. 22. Cumpre ressaltar que os meros dissabores e 

aborrecimentos comuns do dia a dia, são insuficientes para gerar a 

obrigação de indenizar, posto que são inerentes ao convívio social, 

conforme entendimentos do STJ, com o intuito de evitar a banalização do 

dano moral, instituo de vital importância dentro de um estado democrático 

de direito. 23. Tecida estas considerações, não vislumbra-se nos autos 

elementos probatórios capazes de corroborarem comprovadamente com 

as alegações do autor no tocante à ofensa contra sua honra, dignidade ou 

imagem, a justificar a pretensa indenização perquirida. 24. Isto posto, e 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida e extinguindo assim o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 25. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98, § 3° do 

Código de Processo Civil. 26. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixa. 27. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-72.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

laudo pericial complementar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-72.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

laudo pericial complementar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-64.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO PRIMAVERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REU)

 

Ofício n. 1019/2020 São José dos Quatro Marcos - MT, 26 de março de 

2020. Referência: Processo n. 1000094-64.2019.8.11.0039 - PJE Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte autora: 

HORÁCIO PRIMAVERA Parte ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Senhor Presidente: Pelo presente ofício, remeto a Vossa 

Excelência os autos acima especificados, para apreciação do recurso 

interposto. Respeitosamente, Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de 

Direito AO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO ENDEREÇO: 

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL – SETOR SAS-Q.2 – BLOCO 

K – BRASÍLIA DF – CEP: 70070-900 Sede do Juízo Deprecante e 

Informações: Rua Getúlio Vargas, S/n Bairro: Jardim Vista Alegre Cidade: 

São José dos Quatro Marcos-MT Cep:78285000 Fone: (65) 3251-1182.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-02.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MORENO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

HELENA BIMONTI OAB - SP316476 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARLENE MORENO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001250-67.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS TESTEMUNHA: MARLENE 

MORENO RIBEIRO REQUERIDO: MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS 

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

22 de maio de 2020, às 15h15min. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000699-87.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOSÉ DA SILVA REQUERIDO: ELETROTECNICA PRISMA 

LTDA - EPP Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

22 de maio de 2020, às 15h30min. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001338-08.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALINE CARLOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001338-08.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: ALFA SUPERMERCADO LTDA - EPP REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, 

para o dia 22 de maio de 2020, às 16h15min. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000361-79.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FORMOSUL -TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE OSOKOSKI OAB - SC46969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLINE SCHMATZ SCHULTZ LOPES OAB - SC27391 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIRIO LUIZ SANTIN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000361-79.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: FORMOSUL -TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

REQUERIDO: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS Trata-se de 

Carta Precatória oriunda da Vara Única da Comarca de Quilombo/SC, com 

a finalidade de oitiva do requerido Lirio Luiz Santin. Assim sendo, designo 

audiência para o dia 22 de maio de 2020, às 16h30min para cumprimento 

da missiva. Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 2410-52.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA FÁTIMA CORREA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95672 Nr: 2897-22.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95683 Nr: 2907-66.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.F. DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95731 Nr: 2936-19.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DE ALBUQUERQUE SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95734 Nr: 2938-86.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES E BARBIERO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 2941-41.2016.811.0078

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95742 Nr: 2946-63.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CASA BELA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95744 Nr: 2948-33.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE M C S DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95778 Nr: 2975-16.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FERREIRA LOPES ME, HELIO FERREIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95781 Nr: 2977-83.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. MARTINS ME, JUNIA SABRINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95782 Nr: 2978-68.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS ME, 

JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95787 Nr: 2982-08.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA SAPEZAL, JUAREZ LUIZ 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95788 Nr: 2983-90.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L H BUSS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95797 Nr: 2990-82.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N D V ABREU & CIA LTDA - ME, NELSON DE 

VARGAS ABREU, NELSON RODRIGO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95798 Nr: 2991-67.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURIVAN LOPES DE SOUZA, NEURIVAN 

LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95800 Nr: 2993-37.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA ME, CRISTIANE 

POTULSKI RODRIGUES, JOELITON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 2994-22.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÉ-MOLDADOS NORTE SUL LTDA., SORAYA 

SOSTISSO MAGGI, VIDEL SCHEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95802 Nr: 2995-07.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS MAPE LTDA, 

MARIA APARECIDA DE PAULA ESCAME, CLAUDOMIRO ESCAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95814 Nr: 3005-51.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA ARGUELHO - ME, VANESSA 

ARGUELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95815 Nr: 3006-36.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96112 Nr: 3158-84.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrielli Lessa Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96166 Nr: 3180-45.2016.811.0078
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CESAR BUBANS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 3184-82.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUMAR APARECIDO DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96265 Nr: 3235-93.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96266 Nr: 3236-78.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 863-06.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIVA PEREIRA DA SILVA PRESTADORA DE 

SERVIÇO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108179 Nr: 864-88.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): valmir gomes da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.
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Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108190 Nr: 875-20.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMILCE ALVES DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108258 Nr: 926-31.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109106 Nr: 1434-74.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ITAMAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109123 Nr: 1451-13.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO CIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 1474-56.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAÉLIN CRISTINA POHL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109584 Nr: 1761-19.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDUARDO PEREIRA DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109586 Nr: 1763-86.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COM COME. DE PROD. DE INFOR. E SERV. 

DE LAN HOUSE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109593 Nr: 1770-78.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARLOS PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109596 Nr: 1772-48.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE PUBLICIDADE DINAMICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109597 Nr: 1773-33.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO IBRAIM PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109606 Nr: 1782-92.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Após, volvam-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 109610 Nr: 1786-32.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109665 Nr: 1839-13.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON BATISTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109690 Nr: 1862-56.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109708 Nr: 1879-92.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OIR GOULART BENTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109738 Nr: 1899-83.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA DA SILVA CAVALHHER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 1906-75.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. EVANGELISTA FIGUEIREDO SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109746 Nr: 1907-60.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTECELMA DOS SANTOS AGUIAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 1910-15.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROTAN - SISTEMAS HIDRAULICOS 

SAPEZAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124679 Nr: 401-78.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 2º VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950, Eduardo Sommer Dutra - OAB:21124, Maria R. 

Buratti - OAB:16031

 DESPACHO

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

20 de maio de 2020, às 16h30min.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80425 Nr: 434-44.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME, JORGE ANDRE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLAYTON DE MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

J A ZORZI ME propôs ação monitória em face de ANDERSON CLAYTON 

DE MEDEIROS SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após o regular trâmite processual, a demanda monitória foi convertida em 

executiva (ref. 33)

Expedido mandado para intimação do executado, a parte exequente 

quedou-se inerte em promover o recolhimento dos valores atinentes à 

diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão de ref. 58.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

É sabido que a intimação do executado dos termos do cumprimento de 

sentença é ato essencial à validade do processo, ou seja, é pressuposto 

objetivo de sua constituição e desenvolvimento válido, conforme disciplina 

o CPC.

 No caso dos autos, a parte exequente não procedeu ao recolhimento do 

necessário a fim de que a parte demandada fosse intimada, o que 

impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, 

obstaculiza a instauração da lide e o regular prosseguimento do feito.

 Dessa forma, a extinção dos presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 
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processuais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84102 Nr: 1828-86.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D MARQUEZIN CIA LTDA ME, DERLI 

MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da 

falta de resistência da parte ré.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86261 Nr: 2609-11.2015.811.0078

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AFRANIO BATISTA GONÇALEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95770 Nr: 2968-24.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO L. D. E CIA LTDA - ME, FERNANDO 

LOPES DOMINGUES, ÉRIKA CAETANO TOSIN DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se a decisão de ref. 24, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95772 Nr: 2970-91.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DAVID DOS SANTOS OLEGARIO, 

FRANCISCA DAVID DOS SANTOS OLEGÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL em 

face de FRANCISCA DAVID DOS SANTOS OLEGARIO.

Recebida a inicial, foi expedida carta de citação à executada, porém 

restou infrutífera (ref. 12).

Na ref. 21, a parte exequente peticionou nos autos alegando a perda do 

objeto da ação e requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III 

do CPC.

É breve relatório. Decido.

Considerando que houve a extinção total da dívida, nos termos do art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95790 Nr: 2985-60.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ALBERTO DA SILVA ME, LUIS ALBERTO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95795 Nr: 2988-15.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DUARTE COSTA FLORES, MARTA 

DUARTE COSTA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL em 

face de MARTA DUARTE COSTA FLORES.

Recebida a inicial, foi expedida carta de citação à executada, porém 

restou infrutífera (ref. 12).

Na ref. 21 a parte exequente peticionou nos autos alegando a perda do 

objeto da ação e requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III 

do CPC.

É breve relatório. Decido.
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Considerando que houve a extinção total da dívida, nos termos do art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95813 Nr: 3004-66.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRAN JOÃO DA SILV A- ME, VALDIRAN 

JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96161 Nr: 3177-90.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA NEVES & LIMA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108174 Nr: 859-66.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108191 Nr: 876-05.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109107 Nr: 1435-59.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIVAN AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109684 Nr: 1856-49.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA DENISE B. SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109714 Nr: 1885-02.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AMARILDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109750 Nr: 1911-97.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDISON RAMOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL em 

face de CLEUDISON RAMOS DIAS.

Recebida a inicial, foi expedido mandado de citação ao executado, porém 

restou infrutífero conforme certidão do Oficial de Justiça (ref. 15).

Na ref. 28 a parte exequente peticionou nos autos alegando a perda do 

objeto da ação e requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III 

do CPC.

É breve relatório. Decido.

Considerando que houve a extinção total da dívida, nos termos do art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109751 Nr: 1912-82.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELY HAYLANDA ALVES DOS SANTOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL em 

face de GRAZIELY HAYLANDA ALVES DOS SANTOS COSTA.

Recebida a inicial, foi expedido mandado de citação à parte executada, 

que foi devidamente citada conforme certidão de ref. 15.

Na ref. 23, a parte exequente peticionou nos autos alegando a perda do 

objeto da ação e requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III 

do CPC.

É breve relatório. Decido.

Considerando que houve a extinção total da dívida, nos termos do art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109754 Nr: 1915-37.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA R. DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.
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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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125229 Nr: 724-83.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 4ª VARA CRIMINAL DE CUIABA /MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 DESPACHO

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

11 de maio de 2020, às 13h45min.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125300 Nr: 755-06.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR DE 

CUIABÁ/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 DESPACHO

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

11 de maio de 2020, às 14h00min.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125368 Nr: 796-70.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 2º VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343/O

 DESPACHO

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

11 de maio de 2020, às 15h15min.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125831 Nr: 1078-11.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ROQUE LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301

 DESPACHO

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

11 de maio de 2020, às 17h00min.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125944 Nr: 1164-79.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO PEDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 DESPACHO

Considerando as disposições da 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 à audiência outrora agendada, para o dia 

11 de maio de 2020, às 16h45min.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 126113 Nr: 1253-05.2020.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRAL DE FLAGRANTES VARZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS COIMBRA, DOUGLAS 

RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 DECISÃO

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e DOUGLAS RIBEIRO 

DA COSTA, alegando, em síntese, a ausência de requisitos da medida 

extrema (ref. 20).

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ref. 27).

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Ademais, ressalta-se que o indiciado Douglas responde a outros 

procedimentos criminais, a saber: cód. 128567 – furto qualificado – 

Jaciara/MT, cód. 300091- furto – Várzea Grande/MT e cód. 603273 – furto 

- Várzea Grande/MT, enquanto o indiciado Bruno foi preso em flagrante no 

dia 26.02.2020, em Várzea Grande/MT, pelo delito de porte ilegal de arma 

de fogo (APF 639344). Dessa maneira, constata-se a reiteração 

criminosa/delitiva apta a justificar a medida extrema.

Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis não 

tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando 

presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema.
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Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva dos 

indiciados, não há que se falar em revogação ou substituição por outra 

medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os 

pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o 

artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Posto isto, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva de BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e 

DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Aguarde-se a distribuição da Ação Penal e apense-se. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93325 Nr: 1828-52.2016.811.0078

 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: ADEMIR ALOISO WEILAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (AgRg no REsp 1374953/RJ). Inviável a inversão do ônus probatório 

quando não há demonstração mínima da relação jurídica entre as partes.” 

(N.U 1000135-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

21/01/2020)Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC - AC: 03003492220168240002 Anchieta 

0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de 

Julgamento: 04/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil). Assim, impõe-se a 

improcedência da demanda, eis que ausentes elementos da efetiva 

relação jurídica entre as partes. ANTE ao exposto, julgo e declaro extinto, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC o pedido 

deduzido na exordial.Condeno a requerente ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111143 Nr: 2715-65.2018.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZAMPARONE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUENO VITAL DA 

SILVA - OAB:23140/MT, IGOR JOSE RODRIGUES - OAB:25093/O, JOÃO 

PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23108/MT

 DECISÃO

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de LUIZ ZAMPARONE JÚNIOR, alegando, em síntese, a 

ausência de requisitos da medida extrema (ref. 57).

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ref. 61).

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Ademais, ressalta-se que a medida extrema é necessária dada à 

gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a 

quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (05 quilos de pasta 

base de cocaína), demonstrando que, por ora, a substituição da medida 

extrema por outra menos invasiva (art. 319, do CPP) não será suficiente 

para garantir a ordem pública.

Por fim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis não tem o 

condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando 

presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema.

 Posto isto, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado LUIZ ZAMPARONE JÚNIOR.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Aguarde-se a distribuição da Ação Penal e apense-se. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000130-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000130-52.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: CARLA SIMONE CARNELOS Ante 

o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem assim 

considerando a juntada dos documentos indicados na decisão outrora 

exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 2020, 

às 14h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000137-44.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAEL BATISTA DOS SANTOS 69884218234 (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000137-44.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: RAEL BATISTA DOS SANTOS 

69884218234 Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem 

assim considerando a juntada dos documentos indicados na decisão 

outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2020, às 15h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 
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defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Finalmente, 

retifique-se a classe da ação junto ao Sistema PJe, fazendo-se constar 

que se trata de demanda ordinária. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-89.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANAH LAVA JATO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000134-89.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: MANAH LAVA JATO LTDA - ME 

Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem assim 

considerando a juntada dos documentos indicados na decisão outrora 

exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 2020, 

às 15h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Finalmente, 

retifique-se a classe da ação junto ao Sistema PJe, fazendo-se constar 

que se trata de demanda ordinária. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000131-37.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR NILTON DA SILVA MATOS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000131-37.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: CEZAR NILTON DA SILVA 

MATOS Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem 

assim considerando a juntada dos documentos indicados na decisão 

outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2020, às 16h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Finalmente, 

retifique-se a classe da ação junto ao Sistema PJe, fazendo-se constar 

que se trata de demanda ordinária. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000138-29.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VALDO COELHO DE MACEDO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000138-29.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: JORGE VALDO COELHO DE 

MACEDO Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem 

assim considerando a juntada dos documentos indicados na decisão 

outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2020, às 16h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Finalmente, 

retifique-se a classe da ação junto ao Sistema PJe, fazendo-se constar 

que se trata de demanda ordinária. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000135-74.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEOFILO NUNES MORALES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000135-74.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: THEOFILO NUNES MORALES DE 

SOUZA Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem 

assim considerando a juntada dos documentos indicados na decisão 

outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2020, às 17h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 
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NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Finalmente, 

retifique-se a classe da ação junto ao Sistema PJe, fazendo-se constar 

que se trata de demanda ordinária. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-59.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DA SILVA LIMA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000136-59.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: MATHEUS DA SILVA LIMA Ante o 

recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem assim considerando 

a juntada dos documentos indicados na decisão outrora exarada, recebo 

a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 2020, às 17h30min. 

Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Finalmente, retifique-se a 

classe da ação junto ao Sistema PJe, fazendo-se constar que se trata de 

demanda ordinária. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000308-98.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELE PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

CASAGRANDE & DIDONE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000308-98.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOCIELE PEDROSO FERREIRA REQUERIDO: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, CASAGRANDE & DIDONE LTDA 

- ME Recebo a emenda à exordial e defiro à requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC. 

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 26 de junho de 2020, às 17h30min. Nos termos do §3º do art. 

334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo 

será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000140-96.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLY MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000140-96.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: MIKAELLY 

MARQUES FERREIRA Ante o recolhimento das custas e taxas de 

distribuição, bem assim considerando a juntada dos documentos indicados 

na decisão outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 

de junho de 2020, às 15h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o 

polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000263-31.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIANEDA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000263-31.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ELZIANEDA SILVA MOREIRA BANCO BRADESCO, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de ROBERTO SEITZ, ambos qualificados, pleiteando 

liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem: MARCA IVECO, 

MODELO EUROCARGO TECTOR 230E24, CHASSI n. 93ZE2KH0098708977, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2008, MODELO 2009, COR CINZA, PLACA MIV 

2610. Argumenta a parte autora que, diante da aquisição do veículo 

mencionado, com objetivo de quitar o débito, pactuou com requerido 

contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Ocorre que a 

parte requerida encontra-se inadimplente desde 14.10.2019, importando o 

débito das parcelas em aberto no valor de R$ 12.231,91 (doze mil, 

duzentos e trinta e um reais e noventa e um centavos). Não obstante as 

tentativas amigáveis solicitando a devolução do bem em troca da quitação 

do débito, a requerente não obteve a satisfação do seu direito, não 

restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 08/53. É o relato. Decido. Nos termos do art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da 

inadimplência (mora) da parte requerida por meio da notificação 

extrajudicial remetida ao devedor (fl. 52). Encontra-se presente ainda o 

perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se 
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encontra representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a 

sofrer danos e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois, nos termos do art. 296, do NCPC, a tutela provisória pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente a notificação extrajudicial. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o 

pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do veículo MARCA 

IVECO, MODELO EUROCARGO TECTOR 230E24, CHASSI n. 

93ZE2KH0098708977, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, MODELO 2009, COR 

CINZA, PLACA MIV 2610, descrito no contrato de fls. 39/47. Deposite-o em 

mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de 

compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de 

conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

deixo de designar audiência prevista no art. 334 do NCPC. No prazo de 05 

dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 26 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000140-96.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLY MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000140-96.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: MIKAELLY 

MARQUES FERREIRA Ante o recolhimento das custas e taxas de 

distribuição, bem assim considerando a juntada dos documentos indicados 

na decisão outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 

de junho de 2020, às 15h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o 

polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000142-66.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000142-66.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: PEDRO 

CARLETTO Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem 

assim considerando a juntada dos documentos indicados na decisão 

outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 

2020, às 17h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-81.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000141-81.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: NILTON 

RIBEIRO Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, bem 

assim considerando a juntada dos documentos indicados na decisão 

outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 

2020, às 16h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000139-14.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRE ALVES 03327405956 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000139-14.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: MARCELO 

ANDRE ALVES 03327405956 Ante o recolhimento das custas e taxas de 

distribuição, bem assim considerando a juntada dos documentos indicados 

na decisão outrora exarada, recebo a emenda à exordial. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 
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de junho de 2020, às 16h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o 

polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-76.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J N ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME (REU)

José, vulgo "Grande" (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000109-76.2020.8.11.0078. AUTOR: 

LUZINETE DE OLIVEIRA REU: J N ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 

ME, JOSÉ, VULGO "GRANDE" LUZINETE DE OLIVEIRA propôs ação de 

obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais em face de 

J N ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME e JOSÉ, vulgo “Grande”, 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente ter 

contratado os serviços da empresa requerida para fins de construção de 

uma área de lazer em sua residência, ao passo que foi realizado pela 

empresa o projeto arquitetônico, sendo contratado para a execução dos 

serviços o segundo requerido. Narra que os engenheiros da empresa 

requerida não frequentavam a obra para fiscalizar se os serviços 

estavam sendo desenvolvidos em conformidade. Discorre que, 02 (dois) 

meses após o término da obra, uma das estruturas apresentou 

rachaduras, as quais pressionavam os vidros e toldos alocados, razão 

pela qual a requerente os retirou. Alega ter, por diversas vezes, solicitado 

a vistoria do primeiro requerido no local, objetivando, assim, resolução do 

problema apresentado, todavia, a parte ré queda-se inerte. Com esteio em 

tais asserções, postula pela concessão de tutela de urgência, para o fim 

de que a parte ré, às suas expensas, realize os reparos e consertos 

necessários na obra. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o 

julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que 

ausentes substratos aptos a demonstrarem a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente face a ausência do contrato entabulado com a 

parte requerida, bem como indícios seguros de que os pretensos danos 

apresentados se deram por imperícia da parte ré. Registre-se que para 

aferição dos danos e responsabilização dos demandados impositiva se 

afigura a dilação probatória, sendo assim, temerária a concessão da 

medida vindicada nesta análise de cognição sumária. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho 

de 2020, às 17h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo 

ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000319-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO FRANHOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNA PAULINO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000319-30.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: DARIO FRANHOLZ REQUERIDO: TAYNA PAULINO DE 

QUEIROZ, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO DARIO 

FRANHOLZ propôs ação de rescisão e anulação de cláusulas contratuais 

c/c restituição de valores e danos morais em face de MARCON COM. DE 

COTAS DE CONSÓRCIO e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO 

PAULO, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega o 

autor ter contratado com a requerida a compra de um veículo, cujo 

pagamento ocorreria de maneira parcelada. Assim, uma vez pago o valor 

da primeira prestação, teria satisfeito a obrigação para recebimento do 

bem de consumo, a saber, um veículo. Narra que ter realizado o 

pagamento da primeira parcela, correspondente ao valor de R$ 31.380,00 

(trinta e um mil, trezentos e oitenta reais), entretanto, não teria recebido o 

veículo automotor, conforme contratado. Diante disso, postula pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de que a parte ré suspenda os 

contratos entabulados (n. 18439 e n. 18433), se abstendo, por 

conseguinte, de incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que ausentes 

substratos aptos a demonstrarem a probabilidade do direito deduzido. Pela 

documentação jungida aos autos, não se pode deduzir, mesmo em um 

juízo perfunctório, se o autor foi ludibriado na negociação ou se, 

arrependido, contratou e pretende proceder com seu cancelamento. Insta 

consignar que, de uma breve análise aos documentos acostados, 

verifica-se que o requerente aderiu a um grupo de consórcio e não a um 

negócio de promessa de venda e compra. Sendo assim, é consabido que 

o consorciado, após adesão ao grupo, realiza o pagamento de valores de 

maneira continuada e somente é contemplado por meio de sorteio ou 

lance. Ademais, nem mesmo por lance o direito à contemplação é 

assegurado, uma vez que, nessa hipótese, o consorciado adianta um 

determinado valor das parcelas futuras do consórcio, mostrando-se 

imperioso que o valor em caixa do grupo e o lance ofertado sejam 

suficientes à aquisição de uma nova unidade do bem. Assim, como nem 

todos os consorciados ofertam lances, o número de participantes é 

reduzido, o que aumenta a chance de contemplação. Assim, ressalte-se 

que no caso em apreço não há quaisquer demonstrações de que o 

requerente celebrou compromisso de venda e compra, tampouco de que 

fora contemplado no grupo do consórcio. Ante o exposto, com base na 

motivação supra, com amparo no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação 

para o dia 24 de julho de 2020, às 13h00min. Nos termos do §3º do art. 

334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo 

será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 
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apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Por fim, defiro ao requerente 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do NCPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000594-13.2019.8.11.0078

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:

RODRIGO MARTINS DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000594-13.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RODRIGO MARTINS DE MENDONCA BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A propôs ação de busca e apreensão em face de 

RODRIGO MARTINS DE MENDONÇA, ambos devidamente qualificados. 

Após o regular trâmite processual, sobreveio manifestação da exequente, 

postulando pela extinção do feito, ao argumento de que não tem mais 

interesse no prosseguimento da demanda (ID 28798140). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, EXTINGO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes. 

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Sapezal/MT, 26 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-11.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSCINEIDE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte requerida, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 15/06/2020 13:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-83.2019.8.11.0078

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 11/08/2020 13:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-95.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 11/08/2020 13:30, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRAN JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

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 02/07/2019 ÀS 15h:20min, na sala de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRAN JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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 16/06/2020 13:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-09.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETES CENTROESTE LTDA - ME (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 07/10/2019 às 13:00hs , na sala de conciliação.

Intimação 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)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 05/06/2019 às 14h:40min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LARI SCHNEIDER CAVALCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALENCAR DE LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000216-23.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LARI SCHNEIDER CAVALCA 

REQUERIDO: ROBERTO ALENCAR DE LEMES Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 22 de junho de 2020, às 17h30min. 

Tem a requerente o prazo de 05 (cinco) dias para declínio do endereço 

atualizado da parte ré, posto que a carta de citação expedida no endereço 

outrora informado retornou com cumprimento negativo. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-55.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (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 24/06/2020 14:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-55.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a) devidamente 

habilitado(a) nos autos, para ciência e manifestação acerca da 

correspondência devolvida, devendo informar novo endereço para citação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-81.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, nas pessoas de seus advogados devidamente 

habilitados nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 06/07/2020 13:30, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000872-14.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANA VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (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 06/07/2020 14:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-34.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ECHER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000903-34.2019.8.11.0078. INTERESSADO: PATRICIA ECHER 

REQUERIDO: PROCURADORIA DO ESTADO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Considerando a natureza da demanda, bem assim a manifestação 

externada pela parte executada às folhas retro, cancelo a audiência 

outrora agendada. Nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda 

Pública para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-94.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MILTON SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO AGUAS CLARAS LTDA - ME (REQUERIDO)

PEDRO LONGA (REQUERIDO)

GELSO LONGA (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 07/07/2020 13:00 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-44.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE GODOI SERBATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 07/07/2020 14:00 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-68.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 14:30 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-31.2019.8.11.0078
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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 16:00 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-68.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte requerida, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 10/08/2020 14:30 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-10.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PRISCILLA SOARES DE SOUSA (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 11/08/2020 14:00 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-60.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE CARLA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 11/08/2020 14:30 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-57.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ESTENIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 11/08/2020 16:00 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALNIZENE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA DA SILVA (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 17/08/2020 13:30 , na sala do CEJUSC.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-28.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 15:00 , na sala do CEJUSC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-19.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.M.PUERTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXASSANDRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010340-19.2015.8.11.0078. REQUERENTE: E.M.PUERTA - ME 

REQUERIDO: ALEXASSANDRO PEREIRA Considerando que restou 

infrutífera a penhora online realizada anteriormente, defiro o pedido retro 

bloqueio de veículos que eventualmente estejam em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição supra, conforme 

extrato em anexo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que for de direito. Às providências. Sapezal/MT, 26 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-78.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RODRIGUES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010004-78.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ FARIA 

EXECUTADO: ELIZEU RODRIGUES EIRELI - ME Instado a se manifestar 

quanto à constrição frutífera de veículo pertencente ao executado, o 

exequente postulou pela expedição de mandado de penhora e avaliação 

do bem, nomeando o exequente como depositário. Pois bem. Defiro 

parcialmente o pedido retro e, para tanto, determino que se expeça 

mandado de penhora e avaliação do veículo descrito ao id 30455757, 

devendo ser nomeado como depositário do bem o devedor. Outrossim, 

determino que se expeça a certidão à que alude o art. 517 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 26 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-58.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RAMOS BATISTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000020-58.2017.8.11.0078. REQUERENTE: EDERSON LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: SERGIO RAMOS BATISTA O art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, como se vê: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Assim sendo, nos 

termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas 

bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do Sistema 

BACENJUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Na hipótese de restar frustrada a 

tentativa supra, defiro a constrição de veículos através do Sistema 

RENAJUD. Sendo exitosa qualquer das medidas constritivas supra, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que for de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 26 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-627 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CRIMINAL

Processo Número: 1000220-12.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000220-12.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: JURANDIR MARCOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de incidente de 

pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JURANDIR 

MARCOS DA SILVA, que responde AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO 

ESPECIAL – proposta pelo Ministério Público pela prática, em tese, do(s) 

delito(s) insculpido(s) no(s) artigo(s) 33 da lei 11.343/2006. Processo de 

ação penal está na fase final da instrução probatória. A defesa 

apresentou pedido de revogação de prisão preventiva (decretada na ação 

penal nº 538-46.2019.811.0094, Código 34425, de Tabaporã/MT), mediante 

fixação de medidas cautelares diversas, formulado por Jurandir Marcos 

da Silva, argumentando, em síntese, que faz parte grupo de risco de 

eventuais infectados pelo novo coronavírus (COVID-19), haja vista que 

possui quase 50 (cinquenta) anos de idade e é hipertenso. 

Subsidiariamente, o acusado requer, pelos mesmos fundamentos, a 

conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (Id. 30558523). Em 

decisão de Id. 30566180, esse r. Juízo requisitou ao Presídio da Comarca 

de Sinop/MT o envio do prontuário médico do detento Jurandir Marcos da 

Silva. Sobreveio no expediente de Id. 30628011 o prontuário médico do 

réu, noticiando que o acusado possui hipertensão arterial, estando em 

tratamento mediante ministração da mediação losartana 50 mg 01 

comprimido ao dia. Oportunizada vista dos auto ao Ministério Público 

Estadual, manifestou pelo indeferimento do pedido. Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei o necessário. Fundamento. Decido. Sabe-se que a 

Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e demais normativas do Tribunal (TJMT), dispõem sobre as 

medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – 

Covid-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, 

justamente para resguardar de maneira indiscriminada os direitos 

constitucionais a vida, saúde e dignidade da pessoa humana. Verifica-se, 

entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas 

correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou 

até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar). 

Isto porque, a idade do acusado (47 anos) 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, essa circunstancia única 

(idade avançada) é incapaz de afastar uma prisão cautelar decretada com 

base em pressupostos e requisitos legalmente previstos e fatos 

concretamente demonstrados, inclusive porque não configurou 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). No que toca a situação grave e/ou de risco consistente na idade 

avançada e doença narrada, constata-se que não restou comprovado nos 

autos, do mesmo modo, embora o requerente seja acometido por 

hipertensão, conforme documentos de Id. 30628011, referida enfermidade, 

por si só, não o coloca no grupo de risco de contágio do COVID-19, ainda 

mais considerando que tal doença não só ostenta feição de cunho 

democrático, por acometer crianças, adultos e idosos, homens e mulheres 

de todas as classes sociais e condições financeiras, como também pelo 

fato de que os prontuários não indicam qualquer modificação no quadro 

clínico do detento, o qual, frise-se, recebe devido acompanhamento 

médico dentro do presídio desde o ano de 2015 e faz uso contínuo da 

medicação Losartana 50mg (01 comprimido ao dia), cujo medicamento é 

fornecido pela unidade prisional, indicando estabilidade no quadro clínico 

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. Não é demais, consignar que este Estado 

possui 09 (nove) casos de contaminação pelo vírus COVID-19, diferente 

da realidade das demais regiões do país e, felizmente não há caso 

confirmado no Município de Sinop/MT, onde o acusado se encontra 

segregado, conforme se extrai dos dados publicados pela SES - 

Secretaria de Estado de Saúde - Nota Informativa 19 - 2020/COE/SES/MT - 

25/03/2020 (http://www.saude.mt.gov.br/informe/584), inexistindo também 

propagação comunitária que justificaria situação de risco eminente aos 

segregados desta unidade federativa. Inclusive, os dados emitidos pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen) corroboram tal cenário. 

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 da prisão domiciliar em favor do acusado 

na forma substitutiva da prisão preventiva outrora decretada. Inegável, 

ainda, a subsistência da presença dos pressupostos do art. 312 e dos 

requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os 

quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de 

autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, 

consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e 

do agente, admite a manutenção da prisão preventiva. Demonstrada no 

processo a excepcionalidade da medida segregatória do acusado e a 

respectiva subsistência dos motivos com base em elementos concretos, 

inviável qualquer discussão acerca do princípio da presunção de não 

culpabilidade. Ainda, o fato do acusado possuir predicados pessoais 

favoráveis não é fator impeditivo para a decretação/manutenção da prisão 

cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 

e art. 313, inciso I, ambos do CPP. Esse, inclusive, é entendimento 
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pacificado na jurisprudência pátria (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 

11/03/2016). Desta feita, considerando a permanência dos pressupostos 

do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de 

Processo Penal, inclusive a inocorrência de quaisquer hipóteses legais ou 

normativas, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar 

formulada pela defesa do acusado, de modo que MANTENHO A ORDEM 

DE CUSTÓDIA de JURANDIR MARCOS DA SILVA tal como foi lançada. 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE. Ciência ao 

Diretor do Presídio. Sirva cópia da presente decisão como mandado, carta 

precatória e ofício. Considerando a excepcional situação referente ao 

Corona Vírus, como bem delimitado na Portaria Conjunta 249/2020 e 

247/2020, a intimação desta decisão ao acusado e ao Diretor do Presídio, 

poderá se dar com cópia deste arquivo eletrônico enviado ao e-mail 

daquela penitenciária. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000325-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOARES COSTA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN COSTA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000325-23.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ELIZABETE SOARES COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ALAN COSTA FRANCO 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 da audiência outrora 

designadas. Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a 

designação de audiência, 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 

designação de nova data, para realização de audiência . Intimem-se todos. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000326-08.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JULIANA DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SÔNIA GONÇALVES DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000326-08.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: JULIANA DA SILVA AZEVEDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SÔNIA GONÇALVES DE 

AZEVEDO 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 da audiência outrora 

designadas. Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a 

designação de audiência, 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 

designação de nova data, para realização de audiência. Intimem-se todos. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-41.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CEOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000231-41.2020.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51), Urbana (Art. 48/51)] Autor: EUGENIO CEOLIN Requerido: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De início, 

recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 

319 da Lei 13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

CITE-SE o Requerido, para contestar a ação no prazo legal. Com a 

chegada da contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-14.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000194-14.2020.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: SONIA MARIA DOS SANTOS Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De início, recebo a inicial, eis 

que presentes os requisitos legais previstos no art. 319 da Lei 

13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. CITE-SE o 

Requerido, para contestar a ação no prazo legal. Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-43.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000550-43.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

DEBORA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL 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 
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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 da audiência outrora 

designadas. Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a 

designação de audiência, 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 

designação de nova data, para realização de audiência de instrução e 

Julgamento. Intimem-se todos. Às providências. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-57.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON DENARDI ANTONIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000217-57.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ALYSSON 

DENARDI ANTONIASSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE TABAPORA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã 

Data: 05/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 20 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: 1000211-50.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-50.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:CATARINA 

AMORIM 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: Tabaporã Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . 18 de março de 2020 

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

normas da CNGC

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, 26 de março de 2020. 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, 26 de março de 2020. 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, 26 de março de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-57.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON DENARDI ANTONIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000217-57.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ALYSSON 

DENARDI ANTONIASSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE TABAPORA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã 

Data: 05/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-50.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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CATARINA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-50.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:CATARINA 

AMORIM 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: Tabaporã Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . 18 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000502-42.2019.8.11.0108

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:

NELIO ROHSLER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000502-42.2019.8.11.0108 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$ 377,30, em favor do Oficial de 

Justiça Layza Michelle Souza Serra, 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 ID 29877290. Tapurah/MT, 26 de março de 2020. Rogério 

Soares de Barros Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000732-84.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MALLUCY STATZMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GUIDARINI (EXECUTADO)

VALCEDIR BATISTA GUIDARINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000732-84.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, defiro o requerimento de ID 

26293829 e determino a suspensão do feito por 06 (seis) meses, nos 

termos do artigo 313, inciso II, c/c, o paragrafo 4º do mesmo dispositivo, 

todos do CPC. Ao final do prazo, intimem-se as partes para requererem o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tapurah, 26/03/2020. Rogério 

Soares de Barros Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000625-40.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (REQUERENTE)

GEVI PEDRO MASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROP E DE ELETRIF RURAL VALE DO VERDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIONOR FRANCISCO BASSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH TERMO DE AUDIÊNCIA Autos n. 1000625-40.2019.811.0108 

Tapurah/MT, 10 de março de 2020, horário: 16h. Presentes Juiz de Direito: 

Bruno César Singulani França Advogada: Carmem Cristina Garbossa, 

OAB/MT 7.389 Parte Embargante: Gevi Pedro Massoni Finalidade: 

Instrução e Julgamento Ocorrências Declarada aberta a audiência, 

constatou-se a presença das pessoas acima descritas. Deliberações Pelo 

MM Juiz foi dito: “Vistos. Tendo em vista o teor da certidão retro, designo 

audiência para o dia 07 de julho de 2020, às 16h15. Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se a parte embargada/exequente para que efetue, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o recolhimento das custas processuais de 

distribuição do presente ato deprecado, bem como para em mesmo prazo 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

apontado na certidão retro. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito Advogada: Parte Embargante:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000633-17.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DUARTE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

C B ZANANDREA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MABIANNI FRANCELLI LEMES JUSTO OAB - GO32361 (ADVOGADO(A))

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000633-17.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO que 

as contestações são tempestivas, razão pela qual impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a contestação. 

Tapurah/MT, 26 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Alessandra 

Neves de Sousa Analista Judiciária

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

Processo Número: 1000848-90.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRAMARA DE MELLO (AUTOR(A))

M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SCHEWE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000848-90.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

M. S., SANDRAMARA DE MELLO REU: GUSTAVO SCHEWE 

SANDRAMARA DE MELLO ajuizou execução de alimentos em face de 

GUSTAVO SCHEWE, já qualificados nos autos. Em id. 23521094 foi 

determinada a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo, não houve manifestação da parte autora. Os autos vieram à 

conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. O art. 321 do CPC dispõe 

sobre emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo 

único do mesmo artigo determina que o juiz indefira a petição inicial caso o 

autor não cumpra a diligência. Logo, o mandamento é claro e não deixa 

dúvidas. Caso o autor não cumpra com a determinação e regularize a 

petição essa será indeferida. Lamentavelmente a parte promovente não 

cumpriu a determinação de adequar a petição inicial, deixando, conforme 

se extrai dos autos, apesar de intimada, decorrer o prazo respectivo sem 

nada apresentar ou requerer. Diante da exigência legal e tendo em vista 
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que a parte autora, apesar de devidamente intimada para corrigir a falha, 

permaneceu inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Sendo assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, após o trânsito em julgado, arquivando-se ao final. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões e 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. Tudo 

cumprido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000845-38.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARINA STROSCHEIN GAIST (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000845-38.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO que 

não consta nos autos informação, quanto a pagamento, nomeação de 

bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para 

que no prazo de 15 dias informe se a executada citada efetuou o 

pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, 

promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá recolher a 

diligência do Oficial de Justiça 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, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada ou requerer o que entender de direito. Tapurah/MT, 26 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) Alessandra Neves de Sousa Analista 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-50.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SALES (REU)

ONDINA SALES (REU)

HENRIQUE GUIMARAES BERALDO (REU)

Outros Interessados:

ALEX RODRIGUES ALVES LIMA (TESTEMUNHA)

VENICIUS EDUARDO LOPES (TESTEMUNHA)

RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO (TESTEMUNHA)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (AUTOR(A))

CLAUDEMIR JOSE CONRADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000441-50.2020.8.11.0108 REQUERENTE: 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: REU: JUNIOR SALES, HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, 

ONDINA SALES Vistos, etc. Nos termos do art. 55 e seguintes da Lei nº 

11.343/2006, notifiquem-se os acusados JUNIOR SALES, HENRIQUE 

GUIMARAES BERALDO e ONDINA SALES para oferecerem defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Conste no mandado que na 

resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, os acusados 

poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas. Exceções 

deverão ser apresentadas em apartado, para processamento nos termos 

dos artigos 95 a 113, do Código de Processo Penal. Conste, ainda, que 

decorrido o prazo sem a apresentação de defesa preliminar, ou 

declarando o acusado não ter condições de patrocinar advogado 

particular, será nomeado defensor dativo ou Defensor Público que oficia 

perante este Juízo, para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias. Juntada a 

defesa preliminar, os autos deverão vir conclusos para análise e eventual 

recebimento da denúncia, com a designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, providencie a Secretaria as certidões criminais dos 

acusados conforme solicitado na cota ministerial, provenientes do Instituto 

Nacional de Identificação e Instituto de Criminalística do Estado de Mato 

Grosso, bem como do Cartório Distribuidor desta Comarca. Oficie-se à 

Autoridade Policial desta comarca de Tapurah/MT para que traga aos 

autos o laudo definitivo acerca das substâncias apreendidas, bem como 

para que proceda a identificação criminal da acusada ONDINA SALES. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. De Lucas do Rio 

Verde/MT para Tapurah/MT, 25 de março de 2020. MELISSA DE LIMA 

ARAÚJO Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-41.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE ELOISIO FAICHT GRZECHOTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES SOUSA OAB - MT24271/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a intimação da Parte Autora, por intermédio de 

seu procurador, para se manifestar nos autos com relação ao interesse 

do prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sua 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-10.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JOSE BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR LUIS PASQUALI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste com 

relação à certidão negativa de Oficial de Justiça (ID nº 24177018), sob 

pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-72.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ROQUE PILONETTO (AUTOR)

SIDERLEY DE PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE PILONETTO OAB - RJ133276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000446-72.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:JANDIR ROQUE 

PILONETTO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIR JOSE 

PILONETTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 

223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 26 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000648-55.2019.8.11.0085

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 ITAÚ CONSIGNADO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000648-55.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL REQUERIDO: 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A Vistos. Cumpra-se a parte final da 

decisão de Id. 23765124, procedendo-se com a intimação das partes para 

que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir. Após, 

conclusos. Às providências. TERRA NOVA DO NORTE, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000648-55.2019.8.11.0085

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 ITAÚ CONSIGNADO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000648-55.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL REQUERIDO: 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A Vistos. Cumpra-se a parte final da 

decisão de Id. 23765124, procedendo-se com a intimação das partes para 

que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir. Após, 

conclusos. Às providências. TERRA NOVA DO NORTE, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000849-47.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000849-47.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: ANA MARIA DE JESUS BORGES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Cumpra-se a parte final da decisão proferida ao Id. 

26153250, procedendo-se com a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Após, conclusos. Às 

providências. TERRA NOVA DO NORTE, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000849-47.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000849-47.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: ANA MARIA DE JESUS BORGES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Cumpra-se a parte final da decisão proferida ao Id. 

26153250, procedendo-se com a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Após, conclusos. Às 

providências. TERRA NOVA DO NORTE, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000659-84.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEANDRO DIAS OAB - MS4227 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE PAULA LEITE NETO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, dirigi-me ao endereço descrito no mandado e 

diversas localidades, nesta Comarca e nas datas de 28/02/2019, 

14/02/2020 e 19/02/2019, em horários distintos, e lá estando, DEIXEI DE 

CITAR ANTONIO DE PAULA LEITE NETO, tendo em vista este meirinho não 

localizá-lo em nenhuma das tentativas e segundo informações colhidas 

com a funcionária do posto de saúde do Bairro Vista alegre, Sra. Marcia 

Freitas, não consta o nome do mesmo em seus registros. Certifico ainda 

que, devido ao acumulo de trabalho e falta de tempo hábil, justificando 

ainda pelas mesmas razões o atraso na devolução do mesmo. 

ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000649-40.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CHAVES PISCITELLI OAB - RS57475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCA METALURGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que passo a intimar a parte autora para que proceda o 

pagamento do preparo para a distribuição da Carta Precatória no valor de 

R 237,86 duzentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos (Custas - 

R$ 187,92 e Taxa - R$ 49,94). Certifico ainda que o valor de R$ 23,24 vinte 

e três reais e vinte e quatro centavos informados no ID 23956760 

correspondem à diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento 

do mandado na Zona Urbana do Município. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000555-92.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000555-92.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA EXECUTADO: DJACI 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Cuida-se de embargos à execução opostos 

por LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA em face da execução que lhe é 

movida por DJACI PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Ao 

Id. 25296194, foi determinando que o requerente comprovasse nos autos 

a miserabilidade alegada na exordial, ou procedesse com o recolhimento 

das custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Certidão ao Id. 30491528 informando que o 

embargante deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Vieram 

os autos conclusos. DECIDO. Ante o exposto, com fundamento no art. 290 

do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição da 

ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, VI, do mesmo diploma. Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo. Terra Nova do Norte, data da 
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assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-23.2019.8.11.0085

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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 23/01/2020 

às 17h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-23.2019.8.11.0085

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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 23/01/2020 

às 17h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-38.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ORTHIS MACHADO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 26/09/2019 

às 16h40min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-38.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ORTHIS MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o necessário para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

ID 25162426.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-90.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZOMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (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 DESPACHO Processo: 

8010071-90.2014.8.11.0085. Vistos. O impedimento noticiado 

anteriormente nos autos (ID. 20734866) foram cessados, razão pela qual 

passo a análise da presente demanda. Pois bem. Compulsando 

detidamente os autos, em que pese a patrona da parte autora, 

devidamente constituída (ID. 5685790), permanecer inerte para dar 

prosseguimento a presente execução, conforme certidão de ID. 20707261, 

nota-se que foi proferida sentença de mérito (ID. 5685943), julgando 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, ao passo que a parte 

requerida, s.m.j., cumpriu com a sua obrigação, depositando em Juízo a 

quantia de R$ 3.471,11 (três mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze 

centavos) oriunda da sentença retro. Sendo assim, levando-se em 

consideração a inércia da causídica, DETERMINO a Serventia do Juizado 

Especial para que INTIME-SE pessoalmente a parte autora, devendo ser 

indicado, no prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária de sua titularidade 

para o levantamento dos valores depositados nos autos. Restando 

infrutífero a intimação, EXPEÇA-SE edital de intimação para tal desiderato. 

Devidamente apresentado a conta bancária de titularidade da autora, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos na conta informada, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora acerca do levantamento dos valores, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de quitação integral. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-52.2017.8.11.0085

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:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da requerente para diligenciar o necessário para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

ID 20643182.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-85.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELTRAME LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000215-85.2018.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-92.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA HONORATO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo n.º: 

1000846-92.2019.8.11.0085 Reclamante: IOLANDA MARIA HONORATO DE 

LIMA Reclamado: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 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 

(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). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DAS PRELIMINARES Da ausência de interesse de agir - pretensão 

resistida No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pelo Reclamado, 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 pela 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, 

cancelamento total do cartão de crédito, declarando ilegais os valores 

descontados na conta bancária/aposentadoria da Requerente, no valor de 

R$ 1.197,00 e os que vierem a serem descontados, devidamente 

corrigidos e pagamento de indenização por danos morais, 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. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. 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 1372566497 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 

-  ca r tõ e s  d e  c r é d i t o s  i d e n t i f i c a d o s  p e l o s  n ú m e r o s 

20170316462066894000, 2017031646620066894089, dentre outros, que 

vem realizando descontos na conta bancária da Requerente, no valor de 

R$ 46,15, conforme extrato em 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, e pleiteia repetição de indébito e condenação em danos morais. 

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 ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Reclamante menciona que intrigada entrou em contato para 

solucionar o problema administrativamente, sem obter êxito. Dessa forma, 

o reclamado com sua má prestação do serviço, restou configurada a 

conduta ilícita, vez que diligenciou em face da contratação efetivada que 

não reconhecida pelo autor, atinentes aos contratos nsº. 

20170316462066894000 e 2017031646620066894089. Neste contexto, 

caberia a parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da contratação e 

asseverou que não houveram descontos, somente reserva de margem 

consignável, o que não o desonera da contratação indevida na conta da 

Autora, o que não fez, sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não 

tendo trazido aos autos contrato havido entre as partes, demonstrando a 

relação verdadeira existente. Ora, tal conduta demonstra descaso com a 

cliente, sobretudo porque se houve a negativa da contratação, caberia ao 

Demandado comprovar a regularidade em sua defesa. Constatada a falha 

na prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, sendo 

ilegítima a contratação, por conseguinte indevidas possíveis cobranças 

lançadas na conta corrente da Autora, torna-se evidente o ato ilícito, 

devendo ser considerada nula a reclamada contratação referente aos 

contratos ns.° 20170316462066894000 e 2017031646620066894089. 

Saliento que, não há provas suficientes nos autos que comprovam as 

articulações fático-jurídicas invocada pelo reclamado, de modo que a 

produção probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o 

disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade 

entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa do reclamado no evento danoso, 

surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida 

pelo reclamado culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 
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deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia do reclamado. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “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: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” 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 pelos artigos 

186 e 927, ambos 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 pelo reclamado, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 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 o Reclamado a agir com a negligência que restou 

demonstrada, como medida de caráter pedagógico. Por fim, reputo devidos 

os danos materiais alegados pela Reclamante, pois que foram 

devidamente comprovados nos autos, sendo aplicável a presente 

situação, o que preceituado no artigo 42 do CDC. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, para o fim de: DECLARAR NULO a contratação dos cartões de 

crédito reclamados de ns.º cartões de créditos identificados pelos 

números 20170316462066894000, 2017031646620066894089 e os 

indébitos lançados indevidamente na conta da Autora, bem como, Declarar 

inexistente a relação jurídica entre as partes e CONDENAR o reclamado a 

restituir a repetição de indébito a Reclamante no valor de R$ R$ 1.197,00 

(Hum Mil cento e noventa e sete Reais) na forma dobrada pelos danos 

materiais comprovados, e a título de danos MORAIS, CONDENAR a pagar 

quantia de R$ 4.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com 

incidência a partir da citação. Com fundamento no que dispõe a primeira 

parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a 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). 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 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-42.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO EDUARDO LINS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000138-42.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovida CICERO EDUARDO 

LINS SANTOS manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

28538559), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

20429595) fora omissa, uma vez que não foi fundamentado os fatos 

extintivos, impeditivos e modificativos apresentados na contestação, bem 

como de que não houve relação comercial, não havendo que se falar em 

prestação de serviço e outras avenças, conforme documentos 

apresentados na defesa. Instada, a embargada manifestou requerendo o 

não acolhimento dos embargos, posto que visa alterar o mérito, e não 

eventual omissão (ID. 29568319). Vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em omissão ou 

qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma vez que a 

sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, indicando a 

razão da procedência da demanda. A questão envolve erro ou acerto do 

Juízo sobre a apreciação do mérito, o que reclama outra espécie de 

recurso para o seu desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma omissão na sentença, nos termos do art. 1.022, do CPC, 

razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE 

as determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-91.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

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. 1000783-91.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

15.042,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO Endereço: RUA 

SANTANA BRAVA, 44, CENTRO, AEROPORTO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1.374, - DE 612 A 1510 - 

LADO PAR 16 ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção, manifestando-se sobre o documento ID 28263060, nos termos 

do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69214 Nr: 1392-91.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Rodrigues da Silva, Marcos Wilder 

Ramos de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 56.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva 

e:a)CONDENO o acusado RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo 

“Nenezinho”, brasileiro, nascido em 28/10/1997, natural de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, filho de Ronivaldo Medina da Silva e Alda 

Rodrigues, inscrito no CPF sob o n° 059.394.331-70, portador do RG nº 

26916339/SSP-MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, 

“caput”, inciso IV, da Lei 11.343/2006, art. 329, “caput”, do Código Penal, 

art. 309 da Lei 9.503/1997 (CTB) e, ainda, aplicando o disposto no art. 383, 

caput, do CPP, todos nas disposições do art. 69 do CP.b)CONDENO o 

acusado MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS, brasileiro, nascido em 

04/09/1996, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, filho de José 

Elias de Morais e Andreia Avelina Ramos, portador do RG nº 

24927368/SSP-MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, 

“caput”, inciso IV, da Lei 11.343/2006, art. 329, “caput”, do Código Penal e, 

ainda, aplicando o disposto no art. 383, caput, do CPP, ambos nas 

disposições do art. 69 do CP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64319 Nr: 500-22.2018.811.0077

 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: Aldemir Aguilar da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA e para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:1.O 

nome do segurado: ALDEMIR AGUILAR DA SILVA2.O benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO3.A renda mensal atual: UM SALÁRIO 

MÍNIMO4.A data de início do benefício AUXÍLIO DOENÇA – DIB: 09/11/2017 

(fls. 56 - data da cessação administrativa do auxílio - DCB)5.A renda 

mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO6.O tempo de pagamento do 

auxílio-doença: enquanto perdurar a incapacidade temporária, ressalvada 

eventual conversão administrativa em aposentadoria por invalidez, após 

eventual constatação de incapacidade permanente.Condeno o réu, ainda, 

a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a 

prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da ação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-09.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALEIXO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000491-09.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ EXECUTADO: DONIZETE ALEIXO DA SILVA Vistos, etc. Os 

honorários advocatícios são verba alimentar, conforme art. 85, §14, do 

Código de Processo Civil. Portanto, constituem exceção à regra de 

impenhorabilidade dos vencimentos, na forma do art. 833, §2º do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA DOS 

VENCIMENTOS DO EXECUTADO, até o limite mensal de 30% (trinta por 

cento). Expeça-se ofício à fonte pagadora Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT para que proceda ao desconto mensal em folha 

de pagamento do executado Donizete Aleixo da Silva de até 30% (trinta 

por cento) de seus vencimentos, até o limite do crédito de R$ 5.800,82 

(cinco mil, oitocentos reais e oitenta e dois centavos). O valor descontado 

deverá ser depositado em juízo para levantamento por alvará pela parte 

exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-72.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDRACA SORIOCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000933-72.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MARIA PEDRACA SORIOCO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Considerando a notícia do óbito da parte autora, determino a suspensão 

do processo por 60 (sessenta) dias a a intimação do advogado para que 

proceda à substituição pelos herdeiros, sob pena de extinção. Deverá 

também a parte se manifestar sobre a impugnação aos cálculos formulada 

no ID 27305286. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000224-03.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE BARCELOS DA COSTA NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretaria municipal de saude de vila bela (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000224-03.2020.8.11.0077. IMPETRANTE: ARLENE BARCELOS DA 

COSTA NUNES IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA 

BELA Vistos etc. ARLENE BARCELOS DA COSTA NUNES impetrou 

MANDADO DE SEGURANÇA contra suposto ato ilegal praticado pela 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE. Alega a impetrante é portadora de adenocarcinoma de pulmão 

(CID 10 C34.9 contralateral), com estágio clínico inicial IVA (metástico para 

pulmão contralateral), estando em tratamento no departamento de 

oncologia torácica do Hospital de Amor (Hospital de Barretos) desde 

27/09/2019; que foi submetida a quimioterapia até fevereiro/2020 mas que 

não houve sucesso, tendo sido então receitado o medicamento 

ATEZOLIZUMABE, o qual é liberado pela Anvisa no Brasil mas não é 

disponível pelo SUS. Aduz que o Hospital de Amor é o único no país que 

oferece tratamento de câncer pelo SUS, mas que tal medicamento foi 

requerido ao SUS pelo hospital e “este lhe informou da indisponibilidade, já 

que não realiza o tratamento com esta substância e muito menos oferta 

tratamentos similares”. Assevera que impetrou mandado de segurança na 

Comarca de Pontes e Lacerda, mas que teve a competência declinada em 

razão do local de residência da parte autora, e por razão de celeridade 

optou por impetrar novo mandado de segurança nesta Comarca. Discorre 

acerca do direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento em razão 

do direito à saúde estampado na Constituição Federal, bem como da 

solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de tratamentos 

de saúde. Pediu liminar para que “o Município de Pontes e Lacerda inicie o 

mais prontamente possível o fornecimento, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, do medicamento ATEZOLIZUMABE, enquanto a paciente 

ARLENE BARCELOS DA COSTA NUNES tiver dele necessidade, segundo 

recomendação médica” (sic). Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) e pediu os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. 

No exercício da judicatura, por vezes nos deparamos com casos difíceis 

(hard cases), os quais se configuram, dentre outras hipóteses, “quando a 

solução encontrada causa extrema estranheza aos costumes e à 

coletividade”[i]. Este é um deles. Não se ignora a relevância e urgência do 

pleito da impetrante, que se reveste de ainda maior importância nestes 

tempos de pandemia da Covid-19. Tampouco é este Magistrado insensível 

à situação da paciente. Pelo contrário, entendo-a em primeira mão, 

porquanto neste exato instante minha própria genitora está em situação 

semelhante à da impetrante, isolada dos filhos e na companhia apenas do 

marido em sua residência em Belo Horizonte/MG, enfrentando aos 72 anos 

um câncer de pulmão, sob a constante ameaça de infecção pelo novel 

vírus, o que provavelmente lhe seria fatal. No dia de minha posse como 

Juiz Substituto, o então Presidente do Tribunal de Justiça Des. Paulo da 

Cunha nos brindou com sábias palavras: “Hoje tenho a honra de empossar 

novos magistrados. Vocês são juízes de um novo direito constitucional, 

produto do reencontro entre a ciência jurídica e a filosofia do direito. O que 

exigirá muito mais de vocês, se compararmos a atividade judicante de hoje 

com a do passado. Deverão ser juízes de vanguarda. O que significa dizer 

que, sem fugir da autoridade das normas, deverão interpretá-las, a partir 

da realidade política, econômica e social que a nossa real República 

experimenta”. O brilhante Desembargador ressaltou que a árdua tarefa do 

exercício da judicatura exige competência e dedicação permanentes, na 

medida em que perene “também é a tensão entre o que deve ser e o que 

é, entre a norma e a realidade, entre o ideal e o real, entre o bem e o mal”. 

Por fim, ressaltou que: “Temos que ser servos não tão somente da lei, mas 

principalmente da Constituição e nos comportamos como os homens de 

boa vontade deste país. Tendo em vista que cabe ao Poder Judiciário, de 

forma imparcial e respeitosa, aplicar o devido processo legal”. É certo que 

a aplicação do devido processo legal, no contexto do pós-positivismo, 

envolve não só a observância da letra fria da lei, mas também dos 

princípios constitucionais e orientativos que permeiam o ordenamento 

jurídico pátrio. Por essa razão, o Magistrado contemporâneo muitas vezes 

decide para além do que determina a lei escrita, mitigando regras 

processuais em prol da efetivação do direito material posto em juízo. 

Contudo, no presente caso, entendo estarmos diante de restrições de 

ordem processual que são intransponíveis, em razão da via processual 

eleita pela impetrante para postular em juízo sua pretensão. Dispõe a Lei 

nº 12.016/2009 (Lei 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. Art. 6º (...) §3º 

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Da narrativa 

trazida na petição inicial extrai-se que o Hospital do Amor, localizado em 

Barretos/SP, requereu ao SUS o fornecimento do medicamento 

ATEZOLIZUMABE, mas que este teria sido negado (embora não haja nos 

autos documento que demonstre tal negativa). A impetrante, então, 

impetrou mandado de segurança em desfavor da Secretária de Saúde do 

Município de Pontes e Lacerda/MT (MS 1001038-13.2020.8.11.0013), o 

qual teve a competência declinada para esta Comarca; e em razão da 

urgência, a impetrante optou por desistir do primeiro mandado de 

segurança e por impetrar este novo, desta vez em desfavor da Secretária 

de Saúde do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. A melhor 

doutrina entende que a demonstração do direito líquido e certo, em sede 

de mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente 

porque o mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Conforme já mencionado, não há nos autos 

documento que demonstre a efetiva negativa do fornecimento do 

medicamento ATEZOLIZUMABE, ou seja, não há demonstração clara e 

inequívoca do ato reputado como ilegal, ressaltando que a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, conforme lição exarada por Cassio Scarpinella Bueno: “É 

dizer: o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que 

consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do 

ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua 

ocorrência no decorrer do procedimento”. Além disso, ressai dos autos 

que o impetrante não logrou êxito em comprovar que o ato coator 

(negativa de fornecimento do medicamento ATEZOLIZUMABE) foi 

praticado pela Secretária de Saúde do Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, pois não juntou aos autos qualquer documento 

que sequer comprove que o medicamento tenha sido requerido às 

autoridades de saúde desta localidade. Ao revés, o que tudo indica é que 

a negativa de fornecimento do medicamento ATEZOLIZUMABE tenha 

partido de autoridade coatora localizada em Barretos/SP, e que a parte 

impetrante, no afã de ver satisfeita sua pretensão, e calcada na 
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solidariedade dos entes federativos no atendimento à saúde, ingressou 

com mandado de segurança no foro de sua melhor conveniência, qual 

seja, o foro em que reside o advogado (Pontes e Lacerda/MT) e, não 

obtendo êxito, no foro em que reside a impetrante (Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT). Ocorre que o mandado de segurança, enquanto ação 

constitucional, possui regramento próprio e específico (Lei 12.016/2009), 

não admitindo a “escolha” da autoridade coatora ou do foro pela parte 

impetrante. A solidariedade dos entes federativos no atendimento à saúde 

não afeta a legitimidade passiva do mandado de segurança, porquanto 

este não é proposto contra o ente federativo, mas sim contra a autoridade 

que praticou o ato dito abusivo e ilegal, e tal legitimidade passiva é 

intransferível e, quando não observada, gera irregularidade processual 

intransponível e insanável. Vale dizer, a autoridade coatora contra quem 

deve ser proposto o mandado de segurança é apenas e tão somente 

aquela que praticou o ato coator; não há como impetrar mandado de 

segurança contra autoridade diversa, ainda que integrante do mesmo 

órgão ou de hierarquia equivalente. Não se trata de hipótese de aplicação 

da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ, pois não 

existe vínculo hierárquico entre Secretários de Saúde de municípios 

diversos. A má escolha da impetrante quanto à via processual para 

postulação do seu direito é o que torna este um caso difícil (hard case), 

pois caso tivesse ingressado com ação ordinária com pedido de tutela de 

urgência, provavelmente teria sucesso em sua demanda. Mas como 

ingressou com mandado de segurança contra a autoridade coatora 

errada, não há outra solução senão a denegação da segurança, na forma 

do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009. Entendo que, como hard case que é, a 

solução encontrada possa causar extrema estranheza, porém, ainda nas 

palavras do Des. Paulo da Cunha, “a missão do juiz é dura e para 

exercê-la é essencial ter firmeza e isenção”. De nada adianta fazer algum 

tipo de “malabarismo jurídico” para deferir a liminar em favor da impetrante 

se ao final invariavelmente haveria denegação da segurança, com 

potenciais resultados lesivos à parte interessada. É meu poder-dever 

(função) fazer valer desde já o ordenamento jurídico vigente, com isenção 

e coragem, enquanto há tempo para que a parte impetrante ingresse com 

nova demanda pela via processual adequada, sobretudo no rito ordinário, 

com maior amplitude cognitiva, indicando o polo passivo adequado. Neste 

ponto, permito-me, em nome da solidariedade humana, quebrar o protocolo 

dos deveres do Magistrado e sugerir à parte autora a inclusão do Estado 

de Mato Grosso na futura lide, a quem compete, pela repartição 

administrativa de competências, o fornecimento de medicamentos de alto 

custo. Isso porque embora seja pacífica a jurisprudência acerca da 

solidariedade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde 

pública, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese de 

repercussão geral no julgamento do Tema 793: "Os entes da federação, 

em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro" O Estado de Mato Grosso tem maior 

capacidade econômica para custeio dos medicamentos de alto custo, em 

detrimento dos combalidos Municípios, nos quais frequentemente se faz 

bloqueio Bacenjud e não se encontra dinheiro em suas contas bancárias. 

Em caso de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, deverá 

ser observada a competência absoluta da 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, evitando-se perda de precioso 

tempo no desnecessário declínio de competência em caso de distribuição 

equivocada em outro juízo. Ante o exposto, conheço de ofício a preliminar 

de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, DENEGO A SEGURANÇA, na forma 

do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito [i] BELTRAMI, Fábio. Princípios como solução dos hard 

cases. Teoria Dworkiniana. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set 

2011. Disponível em: . Acesso em março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-77.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTANA DOS REIS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000868-77.2019.8.11.0077. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JESSICA 

SANTANA DOS REIS DE LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. JESSICA 

SANTANA DOS REIS DE LIMA propôs a presente ação de AUXÍLIO 

MATERNIDADE em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido, mas que o benefício foi 

negado pela autarquia federal sob fundamento de que a autora não se 

afastou da atividade durante o período de licença. A parte requerente 

juntou os documentos comprobatórios, com comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo no ID 25661930. O INSS apresentou 

contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. É o relatório. 

DECIDO. A Lei 8.213/91, em seu artigo 71, prevê que “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”. No caso dos autos, a autora comprovou sua qualidade de 

segurada e o cumprimento do período de carência, com contribuições 

ininterruptas de maio/2016 até março/2019, conforme Extrato 

Previdenciário do ID 25661925. Contudo, a autarquia previdenciária 

indeferiu o pedido administrativo, sob fundamento de que não foi 

observado o art. 71-C da Lei 8.213/91, que dispõe que "a percepção do 

salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está condicionada 

ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, 

sob pena de suspensão do benefício". A autora assevera que se afastou 

das atividades, mas que efetuou o pagamento das contribuições por 

orientação de funcionário da autarquia ré. Corroboram sua afirmações o 

fato de que todas as contribuições referentes ao ano de 2019 foram feitas 

de forma antecipada no dia 21/03/2019. Em sua contestação, a parte ré 

não impugna os fatos narrados pela autora, pelo contrário, juntou 

contestação "modelo" referente a salário-maternidade rural, que nada tem 

a ver com o caso. Nesse contexto, inexistindo impugnação dos fatos 

narrados na inicial, e havendo prova material que os corrobore, sendo 

verossimilhantes, desnecessária qualquer produção de prova 

testemunhal, devendo ser admitidos como verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade econômica no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, bem como a contribuição previdenciária em 

número de meses suficiente para atender à carência do referido benefício, 

e foi demonstrado o efetivo nascimento da criança, sendo certo que se 

afastou da atividade econômica durante o período da licença, razão pela 

qual o pedido inicial deve ser julgado procedente. Por se tratar de pedido 

de salário-maternidade, ainda que julgado procedente o pedido, a tutela de 

urgência não pode ser deferida, vez que a prestação não tem caráter 

continuado e, assim, a antecipação do provimento jurisdicional teria 

caráter satisfativo e esgotaria o objeto da demanda. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor 

equivalente ao benefício pleiteado, conforme segue: 1- o nome do 

segurado: JESSICA SANTANA DOS REIS DE LIMA 2- o benefício 

concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE 4- a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 5- a data de início do benefício – DIB: 01/01/2019 (data 

do nascimento da criança) 6- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO 

MÍNIMO 7- prazo do benefício: 120 (cento e vinte) dias a contar da DIB. Por 

ocasião do pagamento, deverá ser observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 
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vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: 

Determino que a correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC 

(STJ REsp 1.735.097-RS). Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000687-76.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME (AUTOR(A))

KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000687-76.2019.8.11.0077. AUTOR(A): MALDONADO & OLIVEIRA 

ALMEIDA LTDA - ME, KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO REU: 

BANCO BRADESCO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc... 

MALDONADO OLIVEIRA ALMEIDA LTDA-ME e ESPÓLIO DE ROOSEVELTE 

ROMAN MALDONADO, devidamente qualificada e por meio de procurador 

regularmente constituído, ajuizou AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e de BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, também qualificados, objetivando a exibição de 

cópia do contrato nº 160334862 e da apólice de seguro nº 900015. Alega 

que firmou com a ré contrato de consórcio nº 160334862, com apólice de 

seguro prestamista nº 900015, e que o sócio majoritário da empresa 

faleceu em 01/11/2016, mas que ao comunicar o sinistro, houve negativa 

de cobertura do seguro. Aduz que não localizou os contratos, e em 

18/04/2018 protocolou pedido administrativo junto ao réu, porém não 

obteve sucesso, sendo necessária a propositura da presente ação. Com 

a inicial vieram diversos documentos. Citados, os réus compareceram aos 

autos apresentando os documentos pleiteados e afirmaram que não iriam 

resistir à pretensão, pedindo assim que não fossem condenados ao 

pagamento dos ônus sucumbenciais. A parte autora requereu a 

condenação dos réus aos ônus da sucumbência. É o relatório. DECIDO. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC, 

de acordo com as provas produzidas nos autos. Depreende-se dos autos 

que a parte ré não se opôs à pretensão da parte autora, apresentando os 

documentos que lhe foram solicitados, demonstrando o reconhecimento do 

pedido. Contudo, o artigo 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, 

que se encontra contido no princípio da causalidade, segundo o qual quem 

deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele 

oriundas. Na espécie, verifica-se que embora a parte ré tenha 

apresentado os documentos solicitados, a parte autora demonstrou nos 

autos que requereu extrajudicialmente a exibição dos documentos 

descritos na exordial (ID 23694943) e que a parte ré não os forneceu, ou 

seja, comprovou que foi a parte ré quem deu causa ao ajuizamento da 

presente cautelar. Assim, deve a parte ré ser condenada ao pagamento 

das despesas do processo, consoante entendimento jurisprudencial, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

EXISTÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA - DOCUMENTOS EXIBIDOS 

COM A CONTESTAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. Na ação de exibição do documento, havendo, pelo réu, o 

reconhecimento do pedido do autor, há a procedência do pedido. Existindo 

requerimento administrativo não atendido e sendo os documentos 

pleiteados exibidos com a contestação, o ônus da sucumbência recai 

sobre quem deu causa à demanda, ou seja, o réu, inexistindo, ainda, falta 

de interesse de agir. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 

consonância com o disposto no artigo 20 do CPC. Preliminar rejeitada e 

recurso provido em parte. (TJMG – Apelação nº 1.0433.08.263515-5/001; 

Relator: Des. (a) ELECTRA BENEVIDES; Data do Julgamento: 19/01/2010; 

Data da Publicação: 24/02/2010). Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, III, a, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na presente 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

ajuizada por MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA – ME e ESPÓLIO 

DE ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, condenando os 

réus, pelos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme acima 

exposto, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a 

contar do trânsito em julgado, na forma da lei. P.R.I. Transitada em julgado 

e nada requerido em dez dias, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133233 Nr: 312-80.2020.811.0102

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EDNALVA MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAVNNER WILSON CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a habilitação de Advogado em favor da requerente, 

encaminho a sentença ref. 4 ao DJE a qual segue integralmente: "Vistos 

EDNALVA MARQUES RODRIGUES aviou o presente pedido de 

providências, a fim de que seja expedida certidão de antecedentes 

criminais com a informação de que nada consta em desfavor da 

demandante, sem mencionar o processo criminal ao qual responde, visto 

que até o momento não houve sentença condenatória transitada em 

julgado (autos nº 658-36.2017.811.0102).

DECIDO. Verifico que a questão já fora submetida e apreciada nos autos 

código nº 127636, ocasião em que acolheu parcialmente o pedido da 

requerente determinando a emissão de certidão contendo a devida 

informação “nada consta para efeitos civis”, sem prejuízo de fazer 

constar eventual ação penal em curso, nos termos do art. 1.459 da 

CNGC/TJMT. No entanto, informa a requerente que apesar de entregar a 

referida certidão a efetivação de seu contrato foi impedido em razão da 

referida certidão fazer menção a existência de processo criminal em que a 

requerente figura como parte. Assim, tendo me vista que o pedido já foi 

analisado nos autos código nº 127636, cabe a parte socorrer das vias 

ordinárias adequadas para a tutela do direito que pretende, uma vez que a 

certidão contém informação necessária conforme art. 1.459 da 

CNGC/TJMT, sendo prescindível nova certidão. Ante o exposto, não 

acolho o pedido formulado pela requerente. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Eventuais custas pela requerente. Nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos. Às providências."

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000146-31.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REIS CAVALHEIRO (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA DOS SANTOS CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Processo n. 1000146-31.2020.8.11.0102 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 dos AUTORES DR. LUCAS 

ASSMANN - OAB/MT 24.590, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 19/06/2020 

Hora: 09:40, devendo comunicar seus clientes, cientificando-os que o não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334,§ 8º, do 

CPC. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000100-42.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE MORAIS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PEREIRA BARBOZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000100-42.2020.8.11.0102 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) REQUERENTE DR. 

AMANDA MARQUES PINTADO - OAB/MT 17.934, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

19/06/2020 Hora: 10:00, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334,§ 8º, do 

CPC. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000735-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO-COMERCIO E TRATAMENTO DE EUCALIPTO - EIRELI - EPP (REU)

 

Processo n. 1000735-57.2019.8.11.0102 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): LARISSA 

INA GRAMKOW - OAB/MT 8.196, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 19/06/2020 

Hora: 13:40, devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e poderá ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado, nos termos do art. 334,§ 8º, do CPC. VERA, 26 de março de 2020.

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

Processo Número: 1000723-43.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. S. (REU)

 

Processo n. 1000723-43.2019.8.11.0102 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): LISSA 

GABRIELA BATISTA RIBEIRO - MT24203/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

05/06/2020 Hora: 09:00, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, será considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do Art. 334, §8° do 

CPC. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-92.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. (REU)

L. D. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

GLEITON DANIEL DA SILVA SOUZA OAB - 027.802.201-47 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000086-92.2019.8.11.0102. AUTOR(A): 

DANDARA CAMARGO PIMENTA RÉU: LAURA DANIELLY MENEZES DE 

SOUZA, GRACIELI MENEZES REPRESENTANTE: GLEITON DANIEL DA 

SILVA SOUZA Vistos. Diante da manifestação do causídico nomeado 

como curador especial (id 23319478), REVOGO sua nomeação e NOMEIO 

a advogada CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA – OAB/MT 14125/O, com 

endereço na Avenida Padre Antônio, nº 1.456 - Vera/MT, para que atue 

como curadora especial da menor Laura Danielly Menezes de Souza. 

Mantenho os demais termos da decisão de id 22677036. ABRA-SE vistas 

à advogada para manifestar-se. Após, INTIME-SE a parte requerente e o 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000724-28.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. S. (REU)

L. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA DE OLIVEIRA OAB - 930.673.801-34 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000724-28.2019.8.11.0102 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): LISSA 

GABRIELA BATISTA RIBEIRO - MT24203/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

05/06/2020 Hora: 09:20 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, será considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do Art. 334, §8° do 

CPC. VERA, 26 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000030-59.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ROSONI (AUTOR(A))

VALMIR ROSONI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000030-59.2019.8.11.0102. AUTOR(A): VALMIR 

ROSONI, VALMIR ROSONI REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

VISTOS. Cumpra-se a decisão de Id. 18507355, observando que os 

presentes Embargos à Execução já foram distribuídos sob o nº 

1935-53.2018.811.0102 - código 124275, por meio do Apolo Eletrônico. 

Após, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

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

Processo Número: 1008930-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT23089/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1008930-08.2017.8.11.0003. VISTO, Trata-se de 

execução de alimentos ajuizada por F. M. e G. M., neste ato representadas 

por sua genitora, ELIZABETE DE FATIMA TEIXEIRA, em face de ELEANDRO 

MOREIRA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A parte exequente 

informou que o executado cumpriu com o acordo, requerendo a extinção 

do feito (id 26630567). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se da manifestação da parte 

exequente que o executado/devedor procedeu ao pagamento integral da 

dívida, ora exigida. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações e baixas 

regulares. CIENCIA ao Parquet. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000290-39.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. D. S. M. (REQUERENTE)

E. D. S. R. (REQUERENTE)

R. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000290-39.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

KAUAM FELIPE DOS SANTOS MIGUEL, RENAN DOS SANTOS REIS, 

EVELYN DOS SANTOS REIS REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS VISTOS. INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar a respeito do ofício carreado aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000435-95.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BARBARA CAMPOS (REU)

Arlei Calos Dias (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELCIANE MALCHER PINTO OAB - MT22189/B (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(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 n. 

1000435-95.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação dos(as) Advogados(as) das partes Requeridas, Dr. Silvano 

Francisco de Oliveira, OAB/MT 6.280-B e CELCIANE MALCHER PINTO, 

OAB/MT 22.189-B para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos Autos os 

devidos instrumentos Procuratórios. Em tempo, serve a presente para 

Intimá-los acerca do Despacho de ID nº 30442759 que redesignou a 

Audiência aprazada nos Autos para a data de 08/04/2020, às 14h00min. 

VERA, 26 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000098-72.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CHAGAS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (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 

DECISÃO Processo: 1000098-72.2020.8.11.0102. AUTOR(A): ADAO 

CHAGAS FILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. ADAO CHAGAS FILHO ajuizou a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, visando em sede de tutela provisória de urgência a concessão de 

benefício previdenciário. É o breve relatório. Decido. RECEBO a inicial por 

estar de acordo com os preceitos legais. Inicialmente, DEFIRO o pedido da 

gratuidade da assistência judiciária. 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 

Código de Processo Civil. O artigo 300 do 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 Código de Processo Civil, 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. Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o autor alega que 

é portador de doença que o impossibilita de laborar para o próprio 

sustento e o sustento de sua família, motivo pelo qual requer, em sede de 

tutela antecipada, a implantação imediata do benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Em uma análise efêmera, típica das 

medidas de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, não 

existe prova inequívoca nem verossimilhança das alegações autorais, uma 
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vez que não trouxe, junto da inicial, elementos suficientes a comprovarem 

o atendimento aos requisitos legais trazidos pela lei previdenciária. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em 

consonância com o que estabelece o §3º, art. 300, do Código de Processo 

Civil. Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado 

passando pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de 

antecipação de tutela. Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar 

a inicial, com as advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em observância às especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de 

designar audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-75.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000059-75.2020.8.11.0102. AUTOR(A): ELIZEU 

TEIXEIRA REU: AYMORE VISTOS. Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, 

uma vez que o valor percebido pela parte autora não impede o pagamento 

das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

uma vez que o salário que percebe aliado a comprovação sua condição 

de solteiro e ausência de outros gastos revela condição de arcar com as 

custas do processo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000083-06.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FIGUEIRO RAMBOR OAB - RS83723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ROSONI (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000083-06.2020.8.11.0102. AUTOR: AMG 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI - EPP 

REU: VALMIR ROSONI VISTOS. AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI – EPP ajuizou a presente AÇÃO DE 

IMISSÃO NA POSSE em face de VALMIR ROSSONI, ambos qualificados na 

inicial, almejando, em sede de tutela de urgência, a imissão/reintegração na 

posse do imóvel matriculado sob o nº 819, no 1º Ofício de Registro de 

Imóveis desta cidade e Comarca de Vera-MT. Para tanto, aduz que em 26 

de abril de 2018 adquiriu do Banco Bradesco S.A., o imóvel objeto dos 

autos, mediante oferta de lance em leilão extrajudicial online promovido 

pela Leilão Vip, pagando pelo referido imóvel o valor de R$ 42.750,00 

(quarenta e dois mil setecentos e cinquenta reais), conforme recibo 

anexado à exordial. Sustenta que foi formalizada a Escritura de Compra e 

Venda, com o registro na matrícula do imóvel, porém, ao tentar tomar 

posse do imóvel, encontrou o requerido que se recusou a deixá-lo. Assim 

sendo, aduz ser o legítimo proprietário do imóvel, de forma que requerido, 

atualmente, mantêm a posse injusta em razão da sua precariedade. É o 

breve relatório. Decido. Inicialmente, RECEBO a inicial por estar de acordo 

com os parâmetros estabelecidos em lei. Adentrando às minúcias do caso 

concreto, verifico que a pretensão antecipatória consiste imissão na 

posse da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. 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. Com relação à medica de 

imissão na posse, necessários os preenchimentos de requisitos 

intrínsecos à medida, quais sejam, a prova cabal do domínio do autor que 

não detém o bem por resistência injusta daquele que perdeu a 

propriedade, a individualização da coisa e, por fim, a perda de legitimidade 

do antigo proprietário e de sua fruição injusta da coisa por meio de posse 

direta. Neste viés, cumpre ressaltar que o art. 30, da Lei 9.514/1997, que 

dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, verbis: Art. 30. É 

assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 

do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome.(grifado). No caso dos autos, a titularidade do 

bem e sua individualização constam na matrícula n. 819, R-07/819 (Id. 

29012837), que confirma o domínio da empresa autora sobre o imóvel 

localizado na Rua Uruguai, Data nº 16, da Quadra nº 67, loteamento 

“Cidade Vera”, desta cidade e comarca de Vera-MT, caracterizando a 

posse injusta do requerido. Por tais motivos, considero evidenciada a 

probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano é constatado pela 

impossibilidade de utilização do bem pela empresa autora. Ademais, a 

parte autora juntou aos autos a matrícula do imóvel atualizada (Id. 

20012837), na qual consta a consolidação da propriedade nas mãos do 

banco Bradesco S/A., sendo posteriormente leiloado pela autora (Id. 

29012831), mediante pagamento a vista (Id. 29012833), e a devida 

averbação na matrícula da compra e venda do Imóvel (Id. 29012836). 

Portanto, tendo a autora comprovado a consolidação da propriedade por 

meio de Contrato de Compra e Venda firmado com o credor fiduciário e 

registrado na Matrícula do imóvel, bem como a ocupação injusta do imóvel 

sub judice pela parte requerida, o deferimento da imissão possessória 

inaudita altera parte é medida de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU 

O PLEITO ANTECIPATÓRIO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO 

DE ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, CONCEDENDO O PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO DOS REQUERIDOS. 

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AO ARGUMENTO 

DE NÃO RESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO 

DEFERIMENTO DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA. IMÓVEL ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES E REALIZAÇÃO 

DOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS À ESPÉCIE. CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE PERFECTIBILIZADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

BEM ADQUIRIDO PELO AGRAVADO POR MEIO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DOMÍNIO 

DA PARTE AGRAVADA COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO 

LIMINAR DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 30, DA LEI N. 9.514/1997. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE 

DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA ADJUDICAÇÃO. 

POSSE INJUSTA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. REQUISITOS DA 

IMISSÃO DE POSSE CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. 

PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESACERTO DA DECISÃO 

AO FIXAR PRAZO INFERIOR DO CONSTANTE NO ARTIGO 30 DA LEI 

9.514/1997. DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 

40210561720198240000 Canoinhas 4021056-17.2019.8.24.0000, Relator: 

Denise Volpato, Data de Julgamento: 12/11/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil). (grifado). Desta feita, DEFIRO o pedido de imissão provisória da 

empresa autora na posse do imóvel com matrícula sob o nº 819, no 1º 

Ofício de Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de Vera-MT, 

todavia, deverá a parte autora prestar caução real e suficiente como 

forma de resguardar a parte adversa de eventual prejuízo. Concedo ao 

réu prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. Decorrido 

o prazo acima e não havendo a desocupação voluntária, determino a 
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expedição de mandado de imissão provisória do autor na posse do bem 

expropriado, nos termos do artigo 15, caput, do Decreto nº 3.365/41, 

independentemente de citação do requerido. A intimação para o 

cumprimento voluntário só se efetivará com a prestação de caução aceita 

pelo juízo. 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. CITE-SE a parte requerida e 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência acompanhadas 

de seus respectivos advogados. Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada 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: 1000059-75.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000059-75.2020.8.11.0102. AUTOR(A): ELIZEU 

TEIXEIRA REU: AYMORE VISTOS. Em tempo, considerando o indeferimento 

da assistência judiciária gratuita, DETERMINO que a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento e o pagamento das custas de 

distribuição, sob pena de extinção e arquivamento. Efetuado o pagamento 

ou decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. Cumpra-se. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000241-95.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE JOANA RAUSCHER WOLFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000241-95.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

MARIANE JOANA RAUSCHER WOLFART REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

VERA VISTOS. MARIANE JOANA RAUSCHER WOLFART ajuizou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em face do MUNICÍPIO DE VERA/MT, 

devidamente qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, dos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que foi aprovada no 

concurso público nº 001/99 para o cargo de professor, conforme termo de 

posse de 09/02/2000 e nomeada em 20/02/2000, sendo posteriormente 

aprovada para o cargo de professor classe B, nível 1, nomeada para o 

cargo efetivo em 14/02/2002. Ressalta que encontra-se sacramentado o 

direito À recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV aos servidores públicos, porém, que quando da conversão 

ocasionou redução salarial no equivalente a 11,98% (onze vírgula oitenta 

e oito por cento), diferença esta que seria devida aos servidores do Poder 

Executivo Municipal. Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, 

tem reconhecido o direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do 

funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida quando da conversão 

do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou pela procedência dos 

pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao pagamento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, dos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento). Com a petição inicial vieram documentos (Id. 

20017142 e Id. 20017154). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação (Id. 21146129), rechaçando os fundamento da inicial, sob o 

fundamento de ausência de provas de que a autora teve os prejuízos 

alegados em 11,98%, bem como suscitou que as eventuais perdas 

salariais foram absorvidas pelas várias reestruturações ocorridas, 

conforme Lei Municipal nº 460/2000, motivo pelo qual requereu a 

improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação (Id. 21258107). É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Antes de 

adentrar no mérito, verifico uma questão processual pendente de análise. 

A parte autora, em sede de impugnação à contestação (Id. 21258107), 

alegou a intempestividade da contestação apresentada pela requerida (Id. 

21146129), sob o fundamento de que a contestação deveria ter sido 

apresentada até a data da audiência de conciliação, nos termos do art. 9º, 

da Lei 12.153/09. No entanto, o presente feito esta sendo processado pelo 

procedimento comum, portanto, regulamentado pelo Código de Processo 

Civil. Nesse passo, a audiência de conciliação fora realizada em 

26/06/2019, e a contestação apresentada em 01/07/2019, ou seja, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, I, do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual afasto a alegada intempestividade. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Como relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta contra 

o MUNICÍPIO DE VERA, objetivando sua condenação ao pagamento do 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos da parte requerente dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018, quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Editada 

a Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida na Lei 

nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que "Dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências (Plano Real)", instituiu-se a 

URV – Unidade Real de Valor, na qual deveriam ser convertidos, em 1º de 

março de 1994, os valores das tabelas de vencimentos dos servidores 

públicos federais, na forma prevista no seu artigo 21, verbis: "Art. 21. Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta Medida 

Provisória; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior." Todavia, conforme entendimento do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Confira: 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público estadual. 

URV. Conversão da moeda. Lei nº 8.880/94. Repercussão geral 

reconhecida no RE nº 561.836/RN-RG. Apuração do valor devido. 

Liquidação de sentença. Reestruturação da carreira. Termo final da 

incorporação. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, o 

Supremo Tribunal Federal assentou que: i) os critérios de conversão em 

URV dos valores fixados em cruzeiro real tutelam matéria de direito 

monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória 
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aos servidores públicos dos estados-membros e dos Municípios; ii) a 

apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação 

de sentença; e iii) o percentual apurado não subsiste incorporado à 

remuneração do servidor após a reestruturação remuneratória de sua 

carreira. 2. Agravo regimental não provido. (STF – RE 1036955 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 

07-11-2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO DOS SOLDOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes: AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 

1302854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

10/05/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012. 2. Tendo sido 

ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação 

da carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição 

quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no REsp 1320532/MG, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014). 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA À 

SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO 

ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 518/STJ. 

URV. CONVERSÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVO REGIME JURÍDICO 

REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. (...) III - É possível a limitação temporal de diferenças 

remuneratórios decorrentes de conversão dos proventos dos servidores 

em URV, à instituição de novo regime jurídico remuneratório, que venha a 

reestruturar a carreira. Precedentes. IV - Recurso Especial não provido. 

(STJ – REsp 1656427/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017). Logo, havendo 

reestruturação da carreira, não há falar em recuperação das perdas 

ocorridas por ocasião da conversão da moeda (URV), em virtude da 

eliminação das diferenças salariais prejudiciais aos servidores, conforme 

entendimento acima citado. Isto porque a fixação de novos parâmetros de 

vencimentos dos servidores públicos, em razão da reestruturação da 

carreira, implica a quebra de vínculo com o vencimento anterior e a 

absorção da perda remuneratória decorrente da conversão do padrão 

monetário para URV. No caso em tela, verifico que a parte autora é 

servidora pública municipal, exercendo o cargo de Professora, consoante 

refere na inicial, bem como confirma o requerido em sede contestatória (Id. 

20017142 e Id. 21146129) Neste viés, a Lei Municipal nº 460/2000 

implementou a reestruturação das carreiras dos cargos efetivos do 

magistério, ou seja, o exercido pela parte autora, instituindo um novo 

regime jurídico remuneratório, conforme demonstra os documentos 

juntados pelo requerido (Id. 21146136, 21146137 e 21146138) Com isso, 

resta afastado o direito almejado na inicial, uma vez que, desde o ano de 

2000, houve a reestruturação da carreira realizada por lei, de modo que a 

pretensão autoral não merece prosperar. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral, ficando resolvido o mérito da causa, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do Código de 

Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da 

justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC). Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-35.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BOENIG (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000633-35.2019.8.11.0102. REQUERENTE: VALDECIR BOENIG 

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. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante VALDECIR BOENIG que se insurge contra a 

cobrança a maior realizada pela empresa demandada nas faturas de junho 

e agosto de 2019. Aduz ter entrado em contato com representantes da 

requerida, porém não obteve retorno favorável, por tais motivos, 

ingressou com a presente ação pugnando pela devolução do valor de R$ 

727,01, que corresponderia a quantia paga a maior, bem como pela 

condenação da requerida em indenizá-la por supostos danos morais no 

valor de R$ 4.990,00. A reclamada, em sua peça de defesa, alega que a 

cobrança trata-se de uma diferença de consumo apurada de forma 

equivocada, eis que a concessionária averiguou por meio de uma 

inspeção que houve um erro na leitura, o que a levou a proceder com o 

seu devido ajuste, bem como com a devolução da diferença, no importe de 

R$ 722,01, em forma de desconto nas faturas seguintes, conforme 

comprova as contas 09/2019 e 10/2019, as quais vieram zeradas, 

reconhecendo assim a falha na prestação de serviços, requerendo por 

fim que eventual condenação seja fixada no montante de R$ 600,00 

(seiscentos reais). Saliento que, deve ser responsabilizada a 

concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, 

ante a falha na prestação do serviço, em virtude de cobrança indevida de 

fatura de recuperação de consumo energético, por erro de leitura, todavia, 

não ficou devidamente comprovado que procedeu com a devolução do 

valor descontado indevidamente em fatura equivocada. A Lei n.º 8.987/95, 

que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 

8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei 

no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. A par 

dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança questionada, 

mormente porque na própria contestação afirma ter ocorrido erro de 

leitura. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio da parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

cobrança indevida no valor de R$ 722,01 (setecentos e vinte e dois reais 

e um centavo), devendo ser restituído o débito pago pela autora., contudo, 

não vislumbro haver má-fé da ré na cobrança a maior, informando 

inclusive que trata-se de um erro de leitura, de modo que nesse caso não 

é possível a cobrança em dobro. Por outro lado, quanto ao pedido de dano 

moral, entendo que, no presente caso não restou configurado os danos 

morais, ante a ausência da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, bem como não haver sido negativado o nome da autora em 

órgãos de restrição ao crédito, ocorrendo tão somente a cobrança a 

maior, que no caso a parte autora postula sua restituição, de modo que 
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não há violação aos direitos da personalidade, já que a cobrança 

equivocada não trouxe maiores repercussões na esfera subjetiva da 

parte reclamante. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE desta 

reclamação e CONDENO a reclamada a restituir a reclamante a quantia de 

R$ 727,01 (setecentos e vinte e sete reais e um centavos), com correção 

pelo INPC e Juros de 1% ao Mês, ambos a partir do desembolso. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. 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 V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-75.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERVICE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

1000027-75.2017.8.11.0102. REQUERENTE: TORNEARIA E MECANICA 

FONSECA LTDA - EPP REQUERIDO: UNISERVICE SERVICOS E 

CONSTRUCOES LTDA. - EPP Vistos. Da análise dos autos, observo 

aparentemente que há documentos juntados em campo inapropriado. 

Assim, determino seja certificado a ocorrência e feita a juntada em campo 

adequado se for o caso. Cumpra-se. Vera-MT 26 de março de 2020. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA GONCALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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. 1000353-64.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Requerente, para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos Ars devolvidos sob os IDs nºs 

29961654, 30078527, 30078535 e 30079009. VERA, 26 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-20.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

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 nº 1000343-20.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte Requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o AR juntado aos 

autos, conforme ID nº 30076311. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-40.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO MARIO FERRONATO (REQUERIDO)

 

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 nº 1000374-40.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre os ARs juntados aos 

autos, conforme ID nº 30079373 e 30512590. VERA, 26 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-72.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 nº 1000346-72.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte Requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o AR juntado 

aos autos, conforme ID nº 30513479. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-67.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LEONEL PASSARINI (REQUERIDO)

 

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. 1000411-67.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Requerente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça sob 

o ID nº 29303628 e na oportunidade informar novo endereço. VERA, 26 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

 

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. 1000334-58.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Requerente , para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça 
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juntada sob o ID nº 29154871 e na oportunidade informar novo endereço 

do Requerido para fins de Citação. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-85.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

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. 1000371-85.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Requerente, para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça 

juntada sob o ID nº. 29227965 e na oportunidade informar novo endereço 

do Requerido para fins de Citação. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-88.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE - ME (REQUERIDO)

 

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. 1000332-88.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Requerente , para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça 

juntada sob o ID nº 29638159 e na oportunidade informar endereço 

atualizado para fins de Citação da Requerida. VERA, 26 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-47.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

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. 1000574-47.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Requerente, para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do juntado sob o ID nº 30050668 e na 

oportunidade informar endereço atualizado para fins de Citação do 

Requerido. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M PIVOTTO AUTO PECAS - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000436-80.2019.8.11.0102 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) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 26/06/2020 Hora: 10:20 , 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, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA ORTEGA DA SILVA OAB - MT0016167A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

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. 8010011-32.2015.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte Autora, para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão Negativa quanto a Citação da 

Requerida de ID nº 16343486, em cumprimento ao Despacho de ID nº 

22882376. VERA, 26 de março de 2020.
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