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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000280-65.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DIAS SOARES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

DECISÃO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

DESBLOQUEIO DE CADASTRO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

promovida por LOURDES DIAS SOARES VIANA, em face de AVON 

COSMÉTICOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Narra a Autora que é 

revendedora da empresa Requerida há mais de 09 (nove) anos, e que no 

mês de novembro do ano de 2019 contraiu saldo devedor, decorrente de 

um dos pedidos realizados; que após negociação com a empresa 

Requerida, o débito existente foi quitado. Todavia, aduz que, mesmo 

pagando o débito, não possui mais aceso ao cadastro da empresa 

Requerida, para fins de realizar novos pedidos e continuar sua atividade 

de revendedora. Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que 

a empresa Requerida proceda com o desbloqueio total do cadastro da 

Requerente para que volte a exercer a atividade de revendedora da 

empresa. No mérito, pleiteia o julgamento procedente da ação, a fim de se 

declarar a inexistência do débito em questão, tornar definitivo o 

desbloqueio do cadastro e a condenação da empresa Requerida ao 

pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a título de indenização por dano 

moral. É o relatório. Fundamento e Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Tendo em vista as informações constantes dos autos de 

hipossuficiência da parte Requerente, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer 

momento, uma vez verificada a alteração da situação econômica da parte 

ou demonstrada a inveracidade da alegada situação de hipossuficiência. II 

– DA TUTELA DE URGÊNCIA No que tange à liminar perseguida, pondero 

que as tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) 

pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da 

demora” (art. 300, CPC), enquanto que a tutela provisória de evidência 

(sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as 

afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o 

que se presume nas hipóteses do art. 311 do CPC. Nesse contexto, 

constato que o pedido requerido no pleito liminar se relaciona ao de tutela 

de urgência. Assim, o pedido de tutela de urgência exige o preenchimento 

dos requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in 

mora), bem como inexista perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 2º). Tais requisitos devem ser examinados nos autos 

considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento 

processual. Caso contrário, corre-se o risco de antecipar, sem lastro 

probatório idôneo, o resultado final da demanda. Num juízo de cognição 

sumária, infere-se que não estão presentes, pelo menos por ora, os 

pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar, isso 

porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado 

(verossimilhança das alegações). Com efeito, no caso em crivo, não há 

evidência de que o cadastro da parte autora encontra-se bloqueado em 

razão do débito objeto da presente, já que as interpelações da parte ré 

não faz referência ao débito sobre do qual se demonstrou o pagamento. 

Desse modo, falta a verossimilhança necessária para o deferimento liminar 

do pleito, neste momento processual, sendo possível a reavaliação dos 

requisitos da tutela de urgência em momento posterior à contestação, 

caso seja reiterado o pedido. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, a 

tutela de urgência. De acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Por ser possível a realização do ato conciliatório a 

qualquer momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir aos Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

estimular a solução consensual dos conflitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04 de JUNHO de 2020, às 09h00min, a qual será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, do CPC) e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, 

do CPC). Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja 

realizada, ambas as partes deverão manifestar, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC). 

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Sendo exitosa a audiência 

de conciliação/mediação, TORNEM-ME os autos conclusos para 

homologação. Não havendo conciliação, a parte requerida deverá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, 

inciso I, CPC). Consigne-se que a falta de contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para contestação 

e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, apresente manifestação, oportunidade na qual: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas 

que pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com espeque 

nos princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 

6º, 9º e 10, CPC): a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma 

a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

ser produzida, deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à distribuição do 

ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer 

se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio 

da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou 

não interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação 

(art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de 

alcance concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Na sequência, TORNEM os autos conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, na data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48051 Nr: 984-03.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Alceu Dal Piva

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

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

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o pleito do autor é de CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA com pedido alternativo de CONCESSÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 4 de 272



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE, entendo que 

merece acolhimento a impugnação feita ao laudo pericial (fls. 78/93), eis 

que, o nobre perito não respondeu integralmente aos quesitos autorais, 

notadamente aqueles relacionados à concessão do auxílio-acidente.

 Assim, INTIME-SE o perito subscritor do laudo, para COMPLEMENTAR a 

perícia técnica, respondendo aos quesitos apresentados pelo autor, 

especialmente àqueles relacionados ao AUXÍLIO-ACIDENTE, quais sejam, 

os de nº 9, 10 e 11, conforme informado pelo autor no peticionado de fls. 

78/93.

Apresentado o laudo complementar, INTIMEM-SE as partes, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49631 Nr: 1881-31.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdino Sousa Lima

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

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

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o perito médico apresentou laudo inconclusivo, sob o 

argumento de falta de exames complementares que comprovem o 

comprometimento cardíaco e que na impugnação o autor apresentou 

exame médico atualizado acerca das enfermidades que o incapacitam, 

DETERMINO, a INTIMAÇÃO do perito subscritor do laudo anterior, para 

incluir o autor em nova perícia a ser agendada, a fim de que seja analisada 

a incapacidade alegada para o exercício de atividade que garanta a 

subsistência do postulante.

 Apresentado o laudo complementar, INTIMEM-SE as partes, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-56.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEBER DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao polo ativo para, querendo, manifestar acerca dos 

embargos de declaração (26128910). Alto Garças, 27 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000533-87.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CASTRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR OAB - GO31700 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CABRAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes no ID 28315502 para que produza seus regulares 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o 

efetivo cumprimento da obrigação, até 05(cinco) dias após o vencimento 

da única ou última prestação, sob pena de arquivamento. Decorridos, sem 

manifestação, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000345-20.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR HONORIO BARBOSA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

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

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

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que serve a presente para 

intimar a parte autora para proceder o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça para cumprimento do ato, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 26 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000900-37.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000900-37.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO Trata-se de Pedido de Afastamento Cautelar do Prefeito Fabio 

Mauri Garbúgio formulado pelo Ministério Público Estadual de forma 

incidental às Ações Civis Públicas nº 1000397-16.2019.8.11.0092 e 

1000490-76.2019.8.11.0092, sob o argumento de que o réu teria cometido 

inúmeras irregularidades na condição de chefe do poder executivo local. 

A liminar foi indeferida. O Ministério Público opôs embargos de declaração 

alegando que houve omissão na decisão embargada ao deixar de analisar 

novos atos de improbidade praticados pelo réu após o seu retorno ao 

cargo de prefeito municipal, que estão devidamente comprovados. O réu 

foi citado e contestou o pedido, alegando preliminar de falta de interesse 

de agir e no mérito requereu a improcedência da cautelar, sob a alegação 

de não estarem comprovados os fatos narrados na inicial. É o relatório. 

DECIDO. Pois bem, primeiramente, em relação aos embargos de 

declaração, não obstante os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão embargada não possui qualquer omissão. Na 

realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 
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próprio à superior instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO 

IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. 

INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA 

CAUSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. TESE DO 

RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. (...) 2. Os embargos de 

declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição 

porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria 

já julgada no recurso. (...) (STJ – AgInt no AgInt no REsp 1598243/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

13/12/2018, DJe 19/12/2018)” No que diz respeito ao mérito da ação 

cautelar, repito aqui os mesmos argumentos utilizados na decisão que 

indeferiu a liminar: “De acordo com o art. 20, parágrafo único, da LIA, a 

autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do agente público 

do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 

quando a medida se fizer necessária à instrução processual. No caso em 

tela, observo que nas duas ações de improbidade acima citadas, foi 

determinado por este juízo o afastamento cautelar do réu do cargo de 

prefeito. Em um dos casos decorreu o prazo estipulado de afastamento 

(90 dias) e no outro o TJMT reverteu a decisão proferida em 1ª instância e 

determinou o retorno do réu ao cargo, por entender que não estavam 

preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Nesta cautelar, 

apesar da gravidade dos fatos apontados pelo Ministério Público, verifico 

que não há prova de conduta superveniente capaz de obstruir a instrução 

processual (Art. 20 da LIA), que justifique a determinação de novo 

afastamento. O que existem são acusações de fatos gravíssimos 

imputados ao chefe do executivo municipal, que deverão ser objeto de 

confirmação durante a instrução processual ou mesmo em outras ações a 

serem eventualmente ajuizadas. Contudo, nosso ordenamento jurídico é 

claro e não permite o afastamento cautelar com base na gravidade dos 

atos ilícitos praticados. Em outras palavras, não se permite a antecipação 

de pena, ainda que os fatos sejam graves, pois a perda da função pública 

somente é admitida após condenação final. Excepcionalmente, como dito 

acima, admite-se o afastamento cautelar, porém, somente quando 

evidenciada conduta tendente a prejudicar a instrução processual, o que 

não constato no presente caso. No ponto, entendo que a suposta retirada 

de arquivos pelo Secretário Municipal e a suposta ameaça à testemunha 

não pode ser atribuída ou relacionada, por simples presunção, ao réu, sob 

pena de violação ao princípio da não-culpabilidade.” Acrescento que os 

fatos narrados nesta cautelar são estranhos às ações principais e não 

indicam a existência de risco à instrução processual das respectivas 

ações de improbidade. Na realidade, são imputações de novos atos de 

improbidade que deverão ser apurados em ações próprias. Com efeito, a 

lei que disciplina a matéria é clara ao estabelecer que o afastamento 

cautelar do cargo, somente deve ser decretado quando houver risco à 

instrução processual. Outrossim, a jurisprudência, inclusive dos tribunais 

superiores, é farta e praticamente unânime no sentido de que o 

afastamento cautelar do cargo tem cabimento apenas quando há provas 

do risco à instrução processual, não sendo suficiente a prova da prática 

do ato ímprobo, cujo momento para análise é a sentença (mérito da ação), 

após a formalização do contraditório e oportunidade de produção de 

provas, a fim de evitar a antecipação de pena. Por mais que a leitura fria 

da lei e sua interpretação restritiva pelos tribunais pátrios possa causar 

certa indignação ao membro ministerial, a razão da sua disposição é muito 

simples. Explico. O mandato eletivo dura quatro anos. Havendo decretação 

do afastamento cautelar do cargo do agente político, seja por alguns dias, 

meses ou anos, com base apenas em indícios da prática do ato ímprobo, 

ao final da ação, caso seja absolvido, o que não é raro, o detentor do 

mandato experimentará prejuízo irreparável, uma vez que o período de 

afastamento provisório não lhe será restituído. Enfim, a legislação é 

objetiva. A existência de indícios ou mesmo provas da prática de ato de 

improbidade, ainda que graves, não são suficientes para o afastamento 

cautelar do cargo. Para a decretação da medida drástica é necessária a 

existência de prova de que o agente esteja de alguma forma atrapalhando 

a instrução processual. E por se tratar de norma restritiva de direito, não 

admite interpretação ampliativa ou extensiva. No mesmo sentido: 

“RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA. ACÓRDÃO 

PROLATADO NA SLS 1.483/MG. NOVO AFASTAMENTO DE PREFEITO 

SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO 

DE DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROCEDÊNCIA DA 

RECLAMAÇÃO. (...) II - In casu, a Corte Especial, no julgamento do AgRg 

na SLS 1.483/MG, manteve decisão da Presidência deste Tribunal, que 

autorizou o afastamento cautelar de Prefeito municipal pelo prazo máximo 

de 180 dias, ante fatos apurados em ação de improbidade administrativa. III 

- Contudo, exauridos os efeitos do afastamento temporário, novo 

afastamento cautelar do agente público foi determinado pelo magistrado 

estadual sem qualquer alteração fática que justificasse a necessidade da 

medida definida no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92. IV - 

Evidencia-se, portanto, violação à autoridade da decisão emanada por 

este Superior Tribunal de Justiça que determinou o afastamento temporário 

do alcaide por 180 dias, uma vez que a decisão que defere o pedido de 

suspensão, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92, vigora até o 

trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Reclamação 

procedente. (Rcl 9.706/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 21/11/2012, DJe 06/12/2012)” “PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO DE 

PREFEITO. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, 

que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração 

dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente 

o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução 

processual. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. 

Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 

06/09/2012)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR 

DOS AGENTES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DOS CARGOS QUE OCUPAM – 

RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS 

PARA O AFASTAMENTO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 20, parágrafo 

único, da Lei nº 8.429/1992, pode, durante o curso da ação civil pública de 

improbidade administrativa, ser determinado o afastamento cautelar dos 

agentes públicos requeridos, quando eles, no exercício de suas funções, 

puser em risco a instrução processual. Conforme jurisprudências do 

Superior Tribunal de Justiça, “a mera menção à relevância ou posição 

estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o 

respectivo afastamento cautelar”. (AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. 

M i n i s t r o  B E N E D I T O  G O N Ç A L V E S ) .  ( T J M T  –  N . U 

1012576-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 

12/02/2020)” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE 

AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS 

VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – 

NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – PREQUESTIONAMENTO 

ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A condição 

primordial para o afastamento provisório do agente público do cargo se 

consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, 

de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que 

conduzirão o Juízo à resolução do feito. 2. A ausência de demonstração 

cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução 

processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, 

parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, 

não admite interpretação ampliativa ou extensiva. (...). (TJMT – N.U 

1009331-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)” 

Por fim, respondendo aos comentários desnecessários tecidos pelo 

Promotor de Justiça no sentido de que apenas o Ministério Público estaria 

empenhado no combate à corrução, tenho a dizer o seguinte: Em primeiro 

lugar, praticamente tudo o que foi realizado até hoje neste país no combate 

à corrupção teve a efetiva participação do Poder Judiciário, já que o 

Ministério Público não atua sozinho no sistema jurídico. Em segundo lugar, 

existem agentes ímprobos em todos os setores, ou seja, nos Poderes 

Judiciário, Executivo e Legislativo, em todas as polícias e demais órgãos 

públicos, e também no Ministério Público. Basta olhar as notícias 

divulgadas diariamente nos mais variados canais de mídia, ou mesmo as 

punições proferidas pelos órgãos de controle de cada órgão. Portanto, 

não se pode afirmar genericamente que o Ministério Público esteja a salvo 

de membros ímprobos e seja a única instituição interessada no combate à 

corrupção, em detrimento dos demais órgãos e agentes públicos. Por fim, 

o desejo de combater a corrupção, apesar de absolutamente louvável, não 
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pode exterminar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Afinal, 

ainda vivemos em um Estado Democrático de Direito, sob o império da 

Constituição e das leis. Destarte, ausentes os requisitos legais, impõe-se a 

improcedência do pedido cautelar de afastamento do cargo. ANTE O 

EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada. No mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE a medida cautelar de novo afastamento do réu do cargo 

de prefeito municipal. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 220-45.2014.811.0092

 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 Josefa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo com trânsito em julgado.

Assim, arquive-se imediatamente o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46643 Nr: 447-93.2018.811.0092

 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: Cleber Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por Cleber Martins da 

Silva em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

A parte autor informou em audiência de conciliação que a obra (objeto 

deste feito) foi devidamente concluída, não havendo mais interesse no 

prosseguimento da demanda, requerendo a desistência da presente ação 

com consequente extinção do feito (fl.41).

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a anuência e intimação da parte requerida, ante a ausência 

de contestação.

 Sem custas e honorário.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

parte autora em juízo no importe de 2 (duas) URHS, a serem custeadas 

pelo Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 168 Nr: 669-52.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 Trata-se de Ação de Execução movida por BASF S/A em face de 

NELSON TURCHETTO, todos devidamente qualificados.

 Pois bem, conforme fls. 243, foi determinado a intimação do EXEQUENTE, 

para que, no prazo de 05 dias, manifestasse prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção.

 O exequente foi intimado através do seu patrono, bem como 

pessoalmente para se manifestar no prosseguimento do feito, contudo 

decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 245 e 249.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que o exequente deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimado, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação dos exequentes, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Esclareço, por fim, que nesta data determinei o levantamento da restrição 

em nome do executado via SISTEMA SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhida no início.

Sem honorários advocatícios.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 8600 Nr: 355-09.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMS E RUFFO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Americo dos Reis 

- OAB:63152/SP, Marineide Anastacio Americo dos Reis - 

OAB:62467/SP, Paschoal Porto - OAB:230953/SP, SERGIO AUGUSTO 

FREDERICO - OAB:80246 - SP

 Chamo o feito à ordem.

DEFIRO o pedido de fls. 264-276, para admissão do SERGIO SANTO 

RUFFO no polo ativo da lide, vez que já foi juntado aos autos o Termo de 

Cessão de Crédito mencionado (267-268).

PROCEDA-SE as alterações nos autos necessárias.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 312.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 29-05.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição, Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Paula Santana, Empório da Carne II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Priscila Bastos Tomas - OAB:8569-MT, Wilson 

Roberto de Souza Moraes - OAB:4834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução movida por ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face de LUCAS DE PAULA SANTANA – 

EMPÓRIO DA CARNE II e LUCAS DE PAULA SANTANA, todos devidamente 

qualificados.

 Pois bem, conforme fls. 88, foi determinado a intimação do EXEQUENTE, 

para que, no prazo de 05 dias, manifestasse prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção.

 O exequente foi intimado através do seu patrono, bem como 

pessoalmente para se manifestar no prosseguimento do feito, contudo 

decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 92 e 96.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que o exequente deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimado, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação dos exequentes, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 
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caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhida no início.

Sem honorários advocatícios.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 135-59.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS, NPdS-M, MBdR, ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22524-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Ativos 

S/A Securitizadora de Créditos Financeiros em face de Noemia Pereira de 

Souza ME e OUTROS, todos devidamente qualificados.

 Pois bem, conforme fls. 160, foi determinado a intimação do EXEQUENTE, 

para que, no prazo de 05 dias, manifestasse prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção.

 O exequente foi intimado através do seu patrono para se manifestar no 

prosseguimento do feito, contudo decorreu o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de fls. 168.

Na tentativa de intimar o exequente pessoalmente, foi informado que o 

mesmo não reside no mesmo endereço informado na inicial, conforme AR 

de fls. 171

 É o sucinto relato. Decido.

Diante das informações acima destacadas, restou demonstrada atitude 

que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do 

processo, a extinção do feito é medida imperiosa.

 No presente caso verifica-se que a parte exequente mudou e não 

informou o número de seu novo endereço.

 Pois bem, em que pese constar na certidão de fls. 171, que a exequente 

se mudou, sem informar novo endereço, cabe às partes que litigam em 

Juízo promover o bom andamento do feito, devendo as partes atualizarem 

seus respectivos endereços sempre que houver modificação temporária 

ou definitiva, conforme disposto no artigo 274, parágrafo único, do NCPC:

 Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais e aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

 Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou de finitiva não tiver sido 

devidamente comunicado ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

 Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

 Sem custas e honorários.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31717 Nr: 1270-43.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heloisio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que referida execução tramita por meio físico, bem como 

considerando-se a distribuição de embargos por meio digital, visando 

economia e celeridade processual, determino que os autos permaneçam 

em cartório até o julgamento dos referidos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 1426-31.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Terezinha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que referida execução tramita por meio físico, bem como 

considerando-se a distribuição de embargos por meio digital, visando 

economia e celeridade processual, determino que os autos permaneçam 

em cartório até o julgamento dos referidos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32081 Nr: 1474-87.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Flores Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que referida execução tramita por meio físico, bem como 

considerando-se a distribuição de embargos por meio digital, visando 

economia e celeridade processual, determino que os autos permaneçam 

em cartório até o julgamento dos referidos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 1476-57.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Lopes Ribeiro, Hedi Maria Follman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que referida execução tramita por meio físico, bem como 

considerando-se a distribuição de embargos por meio digital, visando 

economia e celeridade processual, determino que os autos permaneçam 

em cartório até o julgamento dos referidos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32146 Nr: 1508-62.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lemes Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que referida execução tramita por meio físico, bem como 

considerando-se a distribuição de embargos por meio digital, visando 

economia e celeridade processual, determino que os autos permaneçam 

em cartório até o julgamento dos referidos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14937 Nr: 484-43.2006.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM, JMB, MdLKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 
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OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução impetrada por FERTIBRAS S/A em face de 

JAIRO MARCOS BORTOLAS e outros, todos qualificados nos autos.

Foi determinada a intimação pessoal do autor para, no prazo de 05 dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Expedida intimação, esta retornou sem lograr êxito, face a mudança de 

endereço sem comunicação nos autos.

 É o relatório.

Decido.

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, diligenciando para informar seu novo endereço, 

mantendo-se inerte até a presenta data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas.

Desnecessária a intimação do requerido ante sua revelia.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16611 Nr: 956-10.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT, PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

A parte autora requereu a desistência da ação.

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a anuência e intimação da executada ante a ausência de 

chamamento inicial.

 Custas já recolhidas.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21206 Nr: 16-06.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 Considerando-se que, os bens apreendidos no feito são inapropriáveis, 

determino que seja procedida a sua imediata destruição.

Após, arquivem-se os autos definitivamente procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31923 Nr: 1355-29.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Cerrão de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de nova utilização do sistema BACEN JUD para tentativa 

de bloqueio de valores porque tal mecanismo já foi usado nestes autos em 

período inferior a um ano. No ponto, esclareço que diante do princípio da 

efetividade e da notória sobrecarga de trabalho e escassez de 

servidores, não há como este Juízo prestigiar apenas um processo com 

reiterados pedidos de acesso ao BACEN JUD em detrimento de outros 

tantos que aguardam resposta à idêntica pretensão.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31958 Nr: 1387-34.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Francisco Rainha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se em face 

da exceção de pré-executividade apresentada às fls. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 1035-42.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Freitas Gifani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3208 Nr: 591-58.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBOSA DE SOUZA, LUIZ ARISTEU 

DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Jonathã Cristian Santos Silva - OAB:15641/MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21303 Nr: 113-06.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Prestadora de Serviços Agrícolas em 

Geral Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar bens da parte 

executada passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22829 Nr: 543-21.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Tolentino Moretti de Almeida, Adha 

Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 667-14.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar o endereço do bem penhorado, 

conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, bem como para proceder a 

atualização do débito e, na sequência, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19834 Nr: 1429-25.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20139 Nr: 285-79.2010.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 67, uma vez que conforme consulta realizada 

junto ao Sistema Renajud às fls. 58-60, já restou efetivada a restrição de 

transferência junto ao veículo localizado de propriedade do executado.

 Ademais, conforme consta no referido extrato, os bens encontrados 

possuem restrições existentes.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1831 Nr: 431-33.2004.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Augusta Ferreira 

Lima Blatt - OAB:11815, Flávio Fontoura Sampaio Faria - OAB:6469, 

Ketrin Espir - OAB:3.566-B MT, Thais Pereira Schmidt - OAB:11361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi solicitado junto ao 

sistema INFOJUD cópias das declarações de imposto de renda, bem como 

no RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis de 

penhora, conforme extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23091 Nr: 805-68.2012.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza, Noemi Pereira de 

Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Uma vez que o executado já se manifestou nos presentes autos às fls. 

155-156, vº, determino a expedição de ofício às empresas relacionadas 

para que, no prazo de 10 dias, informem se a parte executada possui 

contas e movimentações financeiras em seus respectivos sistemas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32045 Nr: 1443-67.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 1569-20.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 33065 Nr: 809-37.2014.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso, Resende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Luciana da Silva - 

OAB:20.335-A, Bruna Oliveira Manardo - OAB:19.354-O, Isabela 

Alves Buosi - OAB:20.756-O, Josuel da Silva Junior - OAB:17.954-E, 

Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20823 Nr: 965-64.2010.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Da S. R. Caroni, Idair da Silva Rodrigues 

Caroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 439-05.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas, Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31055 Nr: 567-15.2013.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdC, JdDdVÚdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31190 Nr: 709-19.2013.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Jose de Carvalho, Fatima Regina Carrijo 

Carvalho, João Bosco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 Inicialmente, EXPEÇA-SE certidão de crédito à perita nomeada, tendo em 

vista a inércia da parte executada quanto ao pagamento dos seus 50% 

(cinquenta por cento) de honorários periciais finais.

DEFIRO o pedido de alienação do bem penhorado em LEILÃO JUDICIAL.

Nomeio desde já para realização do leilão a “ARAUJO LEILÕES”, na 

pessoa dos leiloeiros públicos oficiais e rurais José Pedro Araújo e 

Wellington Martins Araújo, devidamente cadastrados perante este juízo, 

com endereço à Rua Custódio de Melo, nº 630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, 

CEP nº  78030-435,  Fone (65)  99997-1717,  e -ma i l : 

araujoleiloes@gmail.com, ficando deferida a habilitação para acesso aos 

autos.

Fixo a comissão do leiloeiro no percentual equivalente a 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação.

 Fica estipulado que o(s) bem(ns) não poderá(ão) ser arrematado(s) no 

primeiro leilão por preço inferior ao da avaliação, e no segundo leilão por 

preço inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

Por fim, ressalto que todos os atos referentes ao leilão judicial ficarão a 

cargo do leiloeiro.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31714 Nr: 1267-88.2013.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21441 Nr: 251-70.2011.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 1353-59.2013.811.0092
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA LUNARDI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 1223-35.2014.811.0092

 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: Eder Nicolau Kronbauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 EDER NICOLAU KRONBAUER ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulado com Indenização por Danos Morais em face do BANCO 

BRADESCO S.A.

Aduz que teve seu crédito suspensos por uma negativação indevida, em 

18 de fevereiro de 2012, no valor de R$499,72 (quatrocentos e noventa e 

nove reais e setenta e dois centavos), referente ao contrato nº 

003165661000079, contudo, afirma que não possui qualquer débito com o 

requerido banco.

Relata ainda que a referida negativação atrapalhou todos os seus 

negócios, lhe causando prejuízos enormes.

Por fim, informa que por não saber explicar o motivo da negativação, 

solicitou ao banco requerido cópia do título que ensejou tal feito, contudo o 

mesmo se negou a fornecer.

 A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação (Ref. 12)

Devidamente intimado para apresentar Impugnação à contestação, o autor 

deixou transcorrer o prazo inerte, conforme certidão de Ref. 19.

 É o relatório.

 DECIDO.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

Pois bem, em análise das alegações e provas produzidas pelas partes, 

vislumbro não assistir razão à parte autora.

Isso porque, conforme alega na inicial, que a instituição requerida estaria 

promovendo a cobrança de débitos de dívida inexistente, além de ter seu 

nome indevidamente negativado conforme extrato de consulta ao SCPC. 

Ao final de suas alegações relatou que solicitou a cópia do título que 

ensejou na referida cobrança, contudo o pedido teria sido negado pelo 

requerido.

Contudo, conforme alegado e comprovado pela requerida em sua 

contestação, não assiste razão à parte autora, quando afirma não haver 

pendência junto a mesma, uma vez que consta débito derivado de 

CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, originado em 2012 o qual não 

foi quitado.

 Além disso, o banco requerido comprova se tratar de uma renegociação 

de parcelas firmado em Janeiro de 2012, mediante o pagamento de 21 

(vinte e uma) parcelas no valor de R$341.48 (trezentos e quarenta e um 

reais e quarenta e oito centavos), conforme contrato devidamente firmado 

pelo requerente junto ao Banco requerido.

Ademais, o requerido traz aos autos informações e documentos que 

comprovam que o requerente em 27/08/2015 celebrou novo contrato de 

renegociação de dívida no valor de R$5.000,00.

 Por fim, vislumbro que mesmo devidamente intimado para se manifestar 

aos documentos trazidos pelo banco requerido aos presentes autos, a 

parte autora quedou-se inerte, deixando de combater as provas e 

alegações do requerido.

 Assim, deve ser declarado existente o débito objeto da presente 

demanda.

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor no pagamento de honorários advocatícios no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a 

sua exigibilidade uma vez que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 113-64.2015.811.0092

 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: Paulo Leo Netzlaff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirlei Jose Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Em atendimento ao pedido realizado na Ref. 37, foi realizada busca junto 

aos sistemas RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar o endereço do 

requerido, conforme extrato em anexo:

1) Rua Lidio Slavieiro nº SN, Casa, 13 Pontos - Alto Taquari - MR, CEP: 

78785-000;

2) Fazenda São Benedito do Taquari, s/n, Zona Rural, Alto Taquari/MT

Assim, cite-se o requerido atentando-se aos endereços constantes nos 

referidos extratos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23126 Nr: 840-28.2012.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - 

BRDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Slaviero Agroindustrial ltda., Anderson 

Fumagalli, Simone Slaviero Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Keller Araújo - 

OAB:14.003-PR, Thiago Faria - OAB:32554/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de complementação de diligências de oficial de justiça.

A parte devedora da obrigação comprovou o devido recolhimento da 

diligência faltante.

Assim, ante o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, do CPC.

Isento de custas.

Proceda-se a transferência da diligência extra depositada para a conta do 

requerente.

Após, ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000490-76.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REU)

MARCIO AGUIAR DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA OAB - RJ186586 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000490-76.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO, ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, MARCIO AGUIAR DA SILVA 

Em relação ao Agravo de Instrumento interposto pelos réus Encomind e 

Márcio (ID 29515767), mantenho a decisão que recebeu a petição inicial, 

pelos seus próprios fundamentos. Abra-se vista ao Ministério Público para 

especificar as provas que ainda pretende produzir. ALTO TAQUARI, 26 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000554-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000554-86.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO, SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face 

da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob a alegação de omissão 

do julgado que teria deixado de analisar a impossibilidade prática da ré em 

ser dirigente da pasta da Assistência Social ao mesmo tempo em que 

administra três empresas da família. Pediu a correção do vício apontado. É 

o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela 

parte embargante, entendo que a decisão embargada não possui qualquer 

omissão. Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da 

decisão, cujo meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, 

mas recurso próprio à superior instância. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR 

IMPROCEDENTE PEDIDO INDENIZATÓRIO FACE A RUPTURA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU E A CAUSA DO 

DANO ALEGADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E 

AS PROVAS DOS AUTOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O 

eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a 

fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou 

aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª 

Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – 

j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos 

declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de 

incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, 

não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos 

autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl 

no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 

23/08/2010). (TJMT – ED 57052/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, 

Publicado no DJE 22/01/2019)” De mais a mais, o julgador não está 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes 

quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado 

motivação satisfatória para dirimir o litígio. Confira: “ADMINISTRATIVO. 

AMBIENTAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RESERVA LEGAL. 

RECOMPOSIÇÃO. FATO PRETÉRITO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 

IRRETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 

INEXISTENTES. (...) III - No que trata da apontada violação do art. 535 do 

CPC/1973, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a 

quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as 

questões que entendeu necessárias para a solução da lide, mormente 

aquelas apontadas no apelo nobre como omitidas, não obstante tenha 

decidido contrariamente à sua pretensão, ao determinar a incidência do 

Novo Diploma Florestal. IV - Nesse panorama, a oposição dos embargos 

declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante 

diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o 

referido recurso. V - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, 

todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios 

que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória 

para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente 

dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a 

contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de 

acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes 

à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso 

concreto. (...) (STJ – AgInt no REsp 1708568/SP, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)” 

Destarte, não verificada a existência de vício na decisão atacada, 

impõe-se a rejeição dos declaratórios. ANTE O EXPOSTO, conheço mas 

REJEITO os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão 

embargada. Intimem-se as partes. Após, cumpra-se a decisão anterior. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000399-83.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

RENATA FERMINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000399-83.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO, RENATA FERMINO DE OLIVEIRA, CACILDA FERREIRA DOS 

SANTOS Primeiramente, em relação ao Agravo de Instrumento interposto 

pelo Ministério Público (ID 24889277), mantenho a decisão agravada, pelos 

seus próprios fundamentos. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação quanto as preliminares suscitadas nas contestações. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000900-37.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000900-37.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO Trata-se de Pedido de Afastamento Cautelar do Prefeito Fabio 

Mauri Garbúgio formulado pelo Ministério Público Estadual de forma 

incidental às Ações Civis Públicas nº 1000397-16.2019.8.11.0092 e 

1000490-76.2019.8.11.0092, sob o argumento de que o réu teria cometido 

inúmeras irregularidades na condição de chefe do poder executivo local. 

A liminar foi indeferida. O Ministério Público opôs embargos de declaração 

alegando que houve omissão na decisão embargada ao deixar de analisar 

novos atos de improbidade praticados pelo réu após o seu retorno ao 

cargo de prefeito municipal, que estão devidamente comprovados. O réu 

foi citado e contestou o pedido, alegando preliminar de falta de interesse 

de agir e no mérito requereu a improcedência da cautelar, sob a alegação 

de não estarem comprovados os fatos narrados na inicial. É o relatório. 

DECIDO. Pois bem, primeiramente, em relação aos embargos de 

declaração, não obstante os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão embargada não possui qualquer omissão. Na 

realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO 

IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. 
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INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA 

CAUSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. TESE DO 

RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. (...) 2. Os embargos de 

declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição 

porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria 

já julgada no recurso. (...) (STJ – AgInt no AgInt no REsp 1598243/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

13/12/2018, DJe 19/12/2018)” No que diz respeito ao mérito da ação 

cautelar, repito aqui os mesmos argumentos utilizados na decisão que 

indeferiu a liminar: “De acordo com o art. 20, parágrafo único, da LIA, a 

autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do agente público 

do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 

quando a medida se fizer necessária à instrução processual. No caso em 

tela, observo que nas duas ações de improbidade acima citadas, foi 

determinado por este juízo o afastamento cautelar do réu do cargo de 

prefeito. Em um dos casos decorreu o prazo estipulado de afastamento 

(90 dias) e no outro o TJMT reverteu a decisão proferida em 1ª instância e 

determinou o retorno do réu ao cargo, por entender que não estavam 

preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Nesta cautelar, 

apesar da gravidade dos fatos apontados pelo Ministério Público, verifico 

que não há prova de conduta superveniente capaz de obstruir a instrução 

processual (Art. 20 da LIA), que justifique a determinação de novo 

afastamento. O que existem são acusações de fatos gravíssimos 

imputados ao chefe do executivo municipal, que deverão ser objeto de 

confirmação durante a instrução processual ou mesmo em outras ações a 

serem eventualmente ajuizadas. Contudo, nosso ordenamento jurídico é 

claro e não permite o afastamento cautelar com base na gravidade dos 

atos ilícitos praticados. Em outras palavras, não se permite a antecipação 

de pena, ainda que os fatos sejam graves, pois a perda da função pública 

somente é admitida após condenação final. Excepcionalmente, como dito 

acima, admite-se o afastamento cautelar, porém, somente quando 

evidenciada conduta tendente a prejudicar a instrução processual, o que 

não constato no presente caso. No ponto, entendo que a suposta retirada 

de arquivos pelo Secretário Municipal e a suposta ameaça à testemunha 

não pode ser atribuída ou relacionada, por simples presunção, ao réu, sob 

pena de violação ao princípio da não-culpabilidade.” Acrescento que os 

fatos narrados nesta cautelar são estranhos às ações principais e não 

indicam a existência de risco à instrução processual das respectivas 

ações de improbidade. Na realidade, são imputações de novos atos de 

improbidade que deverão ser apurados em ações próprias. Com efeito, a 

lei que disciplina a matéria é clara ao estabelecer que o afastamento 

cautelar do cargo, somente deve ser decretado quando houver risco à 

instrução processual. Outrossim, a jurisprudência, inclusive dos tribunais 

superiores, é farta e praticamente unânime no sentido de que o 

afastamento cautelar do cargo tem cabimento apenas quando há provas 

do risco à instrução processual, não sendo suficiente a prova da prática 

do ato ímprobo, cujo momento para análise é a sentença (mérito da ação), 

após a formalização do contraditório e oportunidade de produção de 

provas, a fim de evitar a antecipação de pena. Por mais que a leitura fria 

da lei e sua interpretação restritiva pelos tribunais pátrios possa causar 

certa indignação ao membro ministerial, a razão da sua disposição é muito 

simples. Explico. O mandato eletivo dura quatro anos. Havendo decretação 

do afastamento cautelar do cargo do agente político, seja por alguns dias, 

meses ou anos, com base apenas em indícios da prática do ato ímprobo, 

ao final da ação, caso seja absolvido, o que não é raro, o detentor do 

mandato experimentará prejuízo irreparável, uma vez que o período de 

afastamento provisório não lhe será restituído. Enfim, a legislação é 

objetiva. A existência de indícios ou mesmo provas da prática de ato de 

improbidade, ainda que graves, não são suficientes para o afastamento 

cautelar do cargo. Para a decretação da medida drástica é necessária a 

existência de prova de que o agente esteja de alguma forma atrapalhando 

a instrução processual. E por se tratar de norma restritiva de direito, não 

admite interpretação ampliativa ou extensiva. No mesmo sentido: 

“RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA. ACÓRDÃO 

PROLATADO NA SLS 1.483/MG. NOVO AFASTAMENTO DE PREFEITO 

SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO 

DE DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROCEDÊNCIA DA 

RECLAMAÇÃO. (...) II - In casu, a Corte Especial, no julgamento do AgRg 

na SLS 1.483/MG, manteve decisão da Presidência deste Tribunal, que 

autorizou o afastamento cautelar de Prefeito municipal pelo prazo máximo 

de 180 dias, ante fatos apurados em ação de improbidade administrativa. III 

- Contudo, exauridos os efeitos do afastamento temporário, novo 

afastamento cautelar do agente público foi determinado pelo magistrado 

estadual sem qualquer alteração fática que justificasse a necessidade da 

medida definida no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92. IV - 

Evidencia-se, portanto, violação à autoridade da decisão emanada por 

este Superior Tribunal de Justiça que determinou o afastamento temporário 

do alcaide por 180 dias, uma vez que a decisão que defere o pedido de 

suspensão, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92, vigora até o 

trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Reclamação 

procedente. (Rcl 9.706/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 21/11/2012, DJe 06/12/2012)” “PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO DE 

PREFEITO. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, 

que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração 

dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente 

o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução 

processual. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. 

Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 

06/09/2012)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR 

DOS AGENTES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DOS CARGOS QUE OCUPAM – 

RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS 

PARA O AFASTAMENTO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 20, parágrafo 

único, da Lei nº 8.429/1992, pode, durante o curso da ação civil pública de 

improbidade administrativa, ser determinado o afastamento cautelar dos 

agentes públicos requeridos, quando eles, no exercício de suas funções, 

puser em risco a instrução processual. Conforme jurisprudências do 

Superior Tribunal de Justiça, “a mera menção à relevância ou posição 

estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o 

respectivo afastamento cautelar”. (AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. 

M i n i s t r o  B E N E D I T O  G O N Ç A L V E S ) .  ( T J M T  –  N . U 

1012576-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 

12/02/2020)” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE 

AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS 

VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – 

NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – PREQUESTIONAMENTO 

ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A condição 

primordial para o afastamento provisório do agente público do cargo se 

consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, 

de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que 

conduzirão o Juízo à resolução do feito. 2. A ausência de demonstração 

cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução 

processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, 

parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, 

não admite interpretação ampliativa ou extensiva. (...). (TJMT – N.U 

1009331-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)” 

Por fim, respondendo aos comentários desnecessários tecidos pelo 

Promotor de Justiça no sentido de que apenas o Ministério Público estaria 

empenhado no combate à corrução, tenho a dizer o seguinte: Em primeiro 

lugar, praticamente tudo o que foi realizado até hoje neste país no combate 

à corrupção teve a efetiva participação do Poder Judiciário, já que o 

Ministério Público não atua sozinho no sistema jurídico. Em segundo lugar, 

existem agentes ímprobos em todos os setores, ou seja, nos Poderes 

Judiciário, Executivo e Legislativo, em todas as polícias e demais órgãos 

públicos, e também no Ministério Público. Basta olhar as notícias 

divulgadas diariamente nos mais variados canais de mídia, ou mesmo as 

punições proferidas pelos órgãos de controle de cada órgão. Portanto, 

não se pode afirmar genericamente que o Ministério Público esteja a salvo 

de membros ímprobos e seja a única instituição interessada no combate à 

corrupção, em detrimento dos demais órgãos e agentes públicos. Por fim, 

o desejo de combater a corrupção, apesar de absolutamente louvável, não 

pode exterminar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Afinal, 

ainda vivemos em um Estado Democrático de Direito, sob o império da 

Constituição e das leis. Destarte, ausentes os requisitos legais, impõe-se a 

improcedência do pedido cautelar de afastamento do cargo. ANTE O 
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EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada. No mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE a medida cautelar de novo afastamento do réu do cargo 

de prefeito municipal. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000904-74.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000904-74.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO Trata-se de Pedido de Afastamento Cautelar do Prefeito Fabio 

Mauri Garbúgio formulado pelo Ministério Público Estadual de forma 

incidental às Ações Civis Públicas nº 1000397-16.2019.8.11.0092 e 

1000490-76.2019.8.11.0092, sob o argumento de que o réu teria cometido 

inúmeras irregularidades na condição de chefe do poder executivo local. 

A liminar foi indeferida. O réu foi citado e contestou o pedido, alegando 

preliminar de falta de interesse de agir e no mérito requereu a 

improcedência da cautelar, sob a alegação de não estarem comprovados 

os fatos narrados na inicial. O Ministério Público impugnou a contestação e 

requereu o julgamento antecipado da lide. É o relatório. DECIDO. Pois bem, 

no que diz respeito ao mérito da ação cautelar, repito aqui os mesmos 

argumentos utilizados na decisão que indeferiu a liminar: “De acordo com o 

art. 20, parágrafo único, da LIA, a autoridade judiciária poderá determinar 

o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer 

necessária à instrução processual. No caso em tela, observo que nas 

duas ações de improbidade acima citadas, foi determinado por este juízo o 

afastamento cautelar do réu do cargo de prefeito. Em um dos casos 

decorreu o prazo estipulado de afastamento (90 dias) e no outro o TJMT 

reverteu a decisão proferida em 1ª instância e determinou o retorno do réu 

ao cargo, por entender que não estavam preenchidos os requisitos para a 

concessão da medida. Nesta cautelar, apesar da gravidade dos fatos 

apontados pelo Ministério Público, verifico que não há prova de conduta 

superveniente capaz de obstruir a instrução processual (Art. 20 da LIA), 

que justifique a determinação de novo afastamento. O que existem são 

acusações de fatos gravíssimos imputados ao chefe do executivo 

municipal, que deverão ser objeto de confirmação durante a instrução 

processual ou mesmo em outras ações a serem eventualmente ajuizadas. 

Contudo, nosso ordenamento jurídico é claro e não permite o afastamento 

cautelar com base na gravidade dos atos ilícitos praticados. Em outras 

palavras, não se permite a antecipação de pena, ainda que os fatos sejam 

graves, pois a perda da função pública somente é admitida após 

condenação final. Excepcionalmente, como dito acima, admite-se o 

afastamento cautelar, porém, somente quando evidenciada conduta 

tendente a prejudicar a instrução processual, o que não constato no 

presente caso. No ponto, entendo que a suposta retirada de arquivos pelo 

Secretário Municipal e a suposta ameaça à testemunha não pode ser 

atribuída ou relacionada, por simples presunção, ao réu, sob pena de 

violação ao princípio da não-culpabilidade.” Acrescento que os fatos 

narrados nesta cautelar são estranhos às ações principais e não indicam 

a existência de risco à instrução processual das respectivas ações de 

improbidade. Na realidade, são imputações de novos atos de improbidade 

que deverão ser apurados em ações próprias. Com efeito, a lei que 

disciplina a matéria é clara ao estabelecer que o afastamento cautelar do 

cargo, somente deve ser decretado quando houver risco à instrução 

processual. Outrossim, a jurisprudência, inclusive dos tribunais 

superiores, é farta e praticamente unânime no sentido de que o 

afastamento cautelar do cargo tem cabimento apenas quando há provas 

do risco à instrução processual, não sendo suficiente a prova da prática 

do ato ímprobo, cujo momento para análise é a sentença (mérito da ação), 

após a formalização do contraditório e oportunidade de produção de 

provas, a fim de evitar a antecipação de pena. Por mais que a leitura fria 

da lei e sua interpretação restritiva pelos tribunais pátrios possa causar 

certa indignação ao membro ministerial, a razão da sua disposição é muito 

simples. Explico. O mandato eletivo dura quatro anos. Havendo decretação 

do afastamento cautelar do cargo do agente político, seja por alguns dias, 

meses ou anos, com base apenas em indícios da prática do ato ímprobo, 

ao final da ação, caso seja absolvido, o que não é raro, o detentor do 

mandato experimentará prejuízo irreparável, uma vez que o período de 

afastamento provisório não lhe será restituído. Enfim, a legislação é 

objetiva. A existência de indícios ou mesmo provas da prática de ato de 

improbidade, ainda que graves, não são suficientes para o afastamento 

cautelar do cargo. Para a decretação da medida drástica é necessária a 

existência de prova de que o agente esteja de alguma forma atrapalhando 

a instrução processual. E por se tratar de norma restritiva de direito, não 

admite interpretação ampliativa ou extensiva. No mesmo sentido: 

“RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA. ACÓRDÃO 

PROLATADO NA SLS 1.483/MG. NOVO AFASTAMENTO DE PREFEITO 

SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO 

DE DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROCEDÊNCIA DA 

RECLAMAÇÃO. (...) II - In casu, a Corte Especial, no julgamento do AgRg 

na SLS 1.483/MG, manteve decisão da Presidência deste Tribunal, que 

autorizou o afastamento cautelar de Prefeito municipal pelo prazo máximo 

de 180 dias, ante fatos apurados em ação de improbidade administrativa. III 

- Contudo, exauridos os efeitos do afastamento temporário, novo 

afastamento cautelar do agente público foi determinado pelo magistrado 

estadual sem qualquer alteração fática que justificasse a necessidade da 

medida definida no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92. IV - 

Evidencia-se, portanto, violação à autoridade da decisão emanada por 

este Superior Tribunal de Justiça que determinou o afastamento temporário 

do alcaide por 180 dias, uma vez que a decisão que defere o pedido de 

suspensão, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92, vigora até o 

trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Reclamação 

procedente. (Rcl 9.706/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 21/11/2012, DJe 06/12/2012)” “PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO DE 

PREFEITO. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, 

que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração 

dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente 

o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução 

processual. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. 

Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 

06/09/2012)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR 

DOS AGENTES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DOS CARGOS QUE OCUPAM – 

RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS 

PARA O AFASTAMENTO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 20, parágrafo 

único, da Lei nº 8.429/1992, pode, durante o curso da ação civil pública de 

improbidade administrativa, ser determinado o afastamento cautelar dos 

agentes públicos requeridos, quando eles, no exercício de suas funções, 

puser em risco a instrução processual. Conforme jurisprudências do 

Superior Tribunal de Justiça, “a mera menção à relevância ou posição 

estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o 

respectivo afastamento cautelar”. (AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. 

M i n i s t r o  B E N E D I T O  G O N Ç A L V E S ) .  ( T J M T  –  N . U 

1012576-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 

12/02/2020)” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE 

AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS 

VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – 

NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – PREQUESTIONAMENTO 

ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A condição 

primordial para o afastamento provisório do agente público do cargo se 

consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, 

de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que 

conduzirão o Juízo à resolução do feito. 2. A ausência de demonstração 

cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução 

processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, 

parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, 

não admite interpretação ampliativa ou extensiva. (...). (TJMT – N.U 

1009331-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 
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PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)” 

Destarte, ausentes os requisitos legais, impõe-se a improcedência do 

pedido cautelar de afastamento do cargo. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE a medida cautelar de novo afastamento do réu do cargo 

de prefeito municipal. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-66.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DIAS FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000426-66.2019.8.11.0092. REQUERENTE: FAUSTO DIAS FONTOURA 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO ORIGINAL 

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

9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por FAUSTO DIAS 

FONTOURA em desfavor de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO e 

BANCO ORIGINAL. PRELIMINARES RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Acolho pedido de retificação do polo passivo, conforme pleiteado em 

contestação, devendo constar no polo passivo a parte B2W – 

COMPANHIA DIGITAL, regularmente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas 

Jurídicas sob o nº 00.77.6574/0006-60. ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação, 

pois consta seu nome do boleto, logo há nexo causal entre a requeria e o 

feito. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 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. Com efeito, a solução do litígio 

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

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

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

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pleiteia a parte autora indenização por danos materiais 

alegando ter sido vítima de fraude na internet, eis que realizou a compra 

de um produto na loja virtual da reclamada, e que somente após o 

pagamento descobriu tratar-se de golpe do boleto falso. Informa que 

tomou conhecimento da suposta fraude quando foi a lotérica efetuar o 

pagamento e que não recebeu o produto. Não há provas suficientes nos 

autos para análise da demanda, uma vez que a falha na prestação de 

serviço nos moldes relatados pela reclamante, não restou devidamente 

comprovada. Isso porque, apesar de alegar que teve prejuízo com a 

transação, não demonstrou qualquer tipo de compra realizado através do 

site da 1 reclamada, apenas anexou o boleto e comprovante de 

pagamento. Além disso, o consumidor tem responsabilidade de se atentar 

para as promoções que lhe são expostas, eis que a compra não ocorreu 

dentro do site da 1 reclamada, ou pelo menos não restou demonstrado, o 

que impossibilita a responsabilização das reclamadas perante o fato 

ocorrido. A parte autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e 

nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

à hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no 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). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga HOMOLOGO a 

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

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

Cardoso Juiz de Direito [assinado digitalmente]

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-69.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000872-69.2019.8.11.0092. REQUERENTE: HUGO DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por HUGO DA SILVA CUNHA contra VIVO S.A. 

objetivando a Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Indenizar por Danos 

Morais DA REVELIA A Reclamada, apesar de devidamente intimada, 

deixou de comparecer de apresentar defesa no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo Civil reconheço 

a revelia. Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia é 

relativa, de forma que o juízo não estará obrigatoriamente vinculado a ela. 

Para que os fatos alegados na inicial sejam tidos como verdadeiros, eles 

devem ser corroborados com outras provas. Ademais, não há 

obrigatoriedade em apresentar o extrato de negativação retirado do balcão 

dos sistemas de proteção ao crédito, bem como não há que se falar em 

nulidade por ausência de comprovante de residência em seu nome. 

MÉRITO É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. No caso em 

questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Inicialmente, ressalto que conforme se depreende 

dos documentos acostados à inicial, não logrou êxito a reclamada em 

comprovar de forma crível a relação jurídica existente entre as parte. 

Logo, a negativação é ilegal e indevida. Diante disso, pede o requerente 

indenização pelos danos experimentado. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

pendência que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. In casu, 

competia a parte Ré provar a causa relação jurídica e a que a negativação 

era devida, ônus do qual não se desincumbiu. DANOS MORAIS Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais há que ser acolhido. Tem-se que 

a negativação ilegal enseja a condenação da Ré em danos morais. O art. 

186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito 
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cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização.” (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback - RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

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 da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Destarte, em relação 

ao quantum de indenização a título de danos morais, reconheço como 

suficiente à reparação do dano, por sua extensão e pelas condições 

financeiras e sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, 

arbitro o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

RECLAMAÇÃO, em consequência; 1. CONDENO a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). de indenização por danos 

morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês desde o evento danoso. 

2. DECLARO a anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a 

dívida cobrada no valor R$ 270,56 (duzentos e setenta reais e cinquenta e 

seis centavos), pela Ré, cancelando o contrato e todos os débitos ainda 

vigentes ilegalmente; 3. DETERMINO a exclusão em definitivo do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito; Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga HOMOLOGO a sentença elaborada 

pelo(a) juiz(a) leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito 

[assinado digitalmente]

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000111-72.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: PAULO ROGERIO DOS REIS 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Tendo em vista que na Reclamação nº 

1005806-55.2019.8.11.0000 o e. Tribunal de Justiça excluiu a indenização 

por dano moral fixada em desfavor da executada em sede de recurso 

inominado, DECLARO EXTINTO este cumprimento de sentença, com base 

no art. 924, I, do CPC, ante a desconstituição superveniente do título 

executivo judicial. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, 

expeça-se Alvará para restituição do valor depositado em juízo em favor 

da executada, na conta bancária indicada no ID 30071213. Após, 

arquivem-se os autos. ALTO TAQUARI, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-37.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000361-37.2020.8.11.0092 POLO ATIVO:MADEIREIRA E 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON ROBERTO CASTANHO POLO 

PASSIVO: PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Rua Altino 

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

CEP: 78785-000 . 27 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: 1000361-37.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000362-22.2020.8.11.0092 POLO ATIVO:MADEIREIRA E 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON ROBERTO CASTANHO POLO 

PASSIVO: PROLINE ENGENHARIA EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Juizado Especial 

Data: 12/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Rua Altino Pereira de Souza, 

S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 . 27 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 1920-07.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Ante o exposto, concedo liberdade provisória para GABRIEL DE SOUZA 

LIMA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares – 

artigo 319 do Código de Processo Penal:1)-Compromisso de comparecer a 

todos os atos do processo para os quais sua presença seja 

necessária;2)-Manter atualizado o endereço de sua residência e local de 
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trabalho;3) Não se ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias, 

sem autorização do juízo.4) Comparecer a audiência de instrução 

designada para dia 06/05/2020 às 14:30horas.Desde já, consigno a 

advertência de que, sendo descumpridas qualquer destas medidas 

cautelares será decretada a prisão preventiva do acusado.Bem por isso, 

CONCEDO a liberdade provisória sem fiança e com vinculação a GABRIEL 

DE SOUZA LIMA, EXPEDINDO-SE O COMPENTENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA JUNTO AO SISTEMA BNMP 2.0, PARA COLOCÁ-LO 

IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO 

ESTIVER PRESO.COLHA-SE o TERMO DE COMPROMISSO quanto às 

medidas cautelares impostas.EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da 

Comarca onde o réu encontra-se preso.CIÊNCIA ao Ministério Público.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 1681-03.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Torquato Neves, Adeir Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O, MARCILENE 

MARTINS ALVAREZ - OAB:27303/O

 Ante o exposto, concedo liberdade provisória para ADEIR FERREIRA DA 

SILVA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares – 

artigo 319 do Código de Processo Penal:1)-Compromisso de comparecer a 

todos os atos do processo para os quais sua presença seja 

necessária;2)-Manter atualizado o endereço de sua residência e local de 

trabalho;3) Não se ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias, 

sem autorização do juízo.4) Não freqüentar bares ou aglomerações de 

pessoas, salvo motivo justificado de trabalho.Desde já, consigno a 

advertência de que, sendo descumpridas qualquer destas medidas 

cautelares será decretada a prisão preventiva do acusado.Bem por isso, 

CONCEDO a liberdade provisória sem fiança e com vinculação a ISMAEL 

ALVES DA SILVA, EXPEDINDO-SE O COMPENTENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA JUNTO AO SISTEMA BNMP 2.0, PARA COLOCÁ-LO 

IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO 

ESTIVER PRESO.COLHA-SE o TERMO DE COMPROMISSO quanto às 

medidas cautelares impostas.EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da 

Comarca onde o réu encontra-se preso.CIÊNCIA ao Ministério Público.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 1681-03.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Torquato Neves, Adeir Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O, MARCILENE 

MARTINS ALVAREZ - OAB:27303/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente, impulsiono os presentes 

autos para proceder a intimação DOS PATRONOS DO RÉU ADEIR 

FERREIRA DA SILVA, bem como do RÉU ANDERSON TORQUATO NEVES, 

acerca dos termos da decisão retro, mais precisamente para 

apresentação das alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000110-84.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LUIZ BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000110-84.2020.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO LUIZ BARRETO 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, em que foi REQUERIDO pela parte 

autora/requerente ALESSANDRO LUIZ BARRETO a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, observados os 

requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte 

adversa ou apresentada defesa/contestação, mormente porque processo 

de jurisdição voluntária, prescindível a anuência/consentimento desta para 

o reconhecimento/homologação da desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. 

Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente ALESSANDRO LUIZ BARRETO, ACOLHO/HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 

200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno a parte 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, 

caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado 

se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao 

magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. 

Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000110-84.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LUIZ BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000110-84.2020.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO LUIZ BARRETO 
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Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, em que foi REQUERIDO pela parte 

autora/requerente ALESSANDRO LUIZ BARRETO a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, observados os 

requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte 

adversa ou apresentada defesa/contestação, mormente porque processo 

de jurisdição voluntária, prescindível a anuência/consentimento desta para 

o reconhecimento/homologação da desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. 

Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente ALESSANDRO LUIZ BARRETO, ACOLHO/HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 

200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno a parte 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, 

caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado 

se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao 

magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. 

Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000099-55.2020.8.11.0038

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

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA OAB - 

01.713.086/0001-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000099-55.2020.8.11.0038 REPRESENTANTE: SINDICATO DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - 

NCPC, arts. 300 e ss. -, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - SISMARA, em que foi REQUERIDO pela 

parte autora/requerente a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/1988, 

art. 5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, na hipótese em 

que sequer citada a parte adversa ou apresentada defesa/contestação, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. 

Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARAPUTANGA - SISMARA, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, 

e 485, VIII e § 5º. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte adversa. 

Ademais, diante da renúncia expressa ao prazo recursal e trânsito em 

julgado, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. 

Araputanga-MT, 26 de março de 2020 - 18:58:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-22.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

SOC COMUNIT DE HABIT POPULAR DE S J QUATRO MARCOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, JUNTE AOS AUTOS A GUIA CORRETA CONCERNENTE A 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE 

MANDADO. ESCLAREÇO QUE A GUIA JUNTADA AOS AUTOS 

ANTERIORMENTE SE REFERE A DISTRIBUIÇÃO DA MISSIVA E NÃO A 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. OBS.: QUANDO ENTRAR NO LINK: 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/emissao/selecionar-processo FAVOR 

ESCOLHER AS OPÇÕES: A) "DILIGÊNCIA - B)"1º GRAU" - C) NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000679-22.2019.8.11.0038 (...). NO MAIS, O SITE É AUTO 

EXPLICATIVO, BASTA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS. 

OPORTUNAMENTE ESCLAREÇO QUE DECORRIDO O PRAZO IN ALBIS, A 

MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA À ORIGEM.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-49.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BARRETO DE AMARAL (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))
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CERTIDÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para manifestar acerca da petição ID 30429218, afirmando pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-38.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA OLIVEIRA (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))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO das partes para 

manifestarem acerca do documento ID 29290542, juntada pela requerida, 

porém não há petição.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000254-29.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000254-29.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes JORGE PEREIRA DA 

SILVA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

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

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2020 - 15:35:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000254-29.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000254-29.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JORGE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes JORGE PEREIRA DA 

SILVA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

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

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2020 - 15:35:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-177 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000055-72.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

GEOVANY SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PINHEIRO SOBRINHO OAB - 019.607.021-06 (REPRESENTANTE)

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE/MT, 

através de seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no 

prazo de 05(cinco) dias efetivar a retirada da certidão de honorários 

advocatícios na Secretaria da Vara Única de Arenápolis/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 1600-44.2013.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O, Bianca Reis 

Carmona - OAB:MT0015156O, FERNANDA SELIN DE MORAES - 

OAB:27073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para que justifique sua ausência na 

solenidade processual designada nos autos, no prazo de 05 dias.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43564 Nr: 1777-08.2013.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Gomes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305/MT, Keywaldo Vieira 

Nascimento - OAB:14519/E, Koheler do Prado - OAB:, Nathanny de 

Castro - OAB:26593, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - 

OAB:13947, Rodrigo Almeida da Silva - OAB:23.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo, e, como tal, julgo o mérito da demanda para homologar transação 

efetivada entre as partes, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC.Isento de custas e despesas processuais e verbas 

honorárias.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, 

em seguida, inexistindo requerimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Victor Lima Pinto CoelhoJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-07.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LINO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000512-07.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:NELSON LINO DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA NATHALY VELASCO 

SILVA MARQUES, HELTON GEORGE RAMOS POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 15/07/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 . 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: 1000513-89.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MONICA DA COSTA OAB - MT27559/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILENI SOARES TEIXEIRA (REU)

CONTAPAY SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000513-89.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:NILZETE COSTA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAUDICEIA MONICA DA 

COSTA, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS POLO PASSIVO: CONTAPAY 

SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA 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: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/07/2020 Hora: 12:20 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 27 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000623-25.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000623-25.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MAURILIO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MAURILIO SOARES DA SILVA em 

face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 
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espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas telas de seu sistema, e suposto 

extrato, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Sendo ainda que o endereço constante nas faturas 

é do Estado de São Paulo, tendo o autor comprovado que reside neste 

Estado, por meio de documentos eleitorais. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA em exame 

sumario; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000351-65.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: GENIVALDO GONCALVES DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo, em resumo: “A requerida compromete-se a pagar o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), por meio de depósito bancário na conta indicada, 

até 17 de maio de 2020. Com o presente acordo as partes dão ampla, 

geral, irrestrita e irrevogável quitação ao objeto discutido nos presentes 

autos”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Após juntada de comprovante, DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-60.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000847-60.2019.8.11.0026. REQUERENTE: EVERTON PINHEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por EVERTON PINHEIRO em face de VIVO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas 

pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu 

de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas telas de seu sistema, e suposto extrato, produzidas 

unilateralmente. A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 
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aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento em sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o 

pedido de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PINHEIRO SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000963-66.2019.8.11.0026. INTERESSADO: SILVIO PINHEIRO SOBRINHO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por SILVIO PINHEIRO 

SOBRINHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas telas de seu sistema, e suposto 

extrato, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 
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morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras 

restrições comerciais posteriores, razão pela qual não se aplica a Súmula 

385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas em 

considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório em 

consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 

a evitar enriquecimento ilícito. No tocante ao valor da indenização, compete 

ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte 

reclamante. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-21.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHESNAN DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000966-21.2019.8.11.0026. REQUERENTE: E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP REQUERIDO: CHESNAN DA SILVA RODRIGUES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Cuida-se de proposta AÇÃO DE 

COBRANÇA por E. M. CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP, em face de 

CHESNAN DA SILVA RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos 

autos. Alega o Promovente, em síntese, que é credor da parte Promovida, 

representado pela nota promissória que acompanha a inicial, cujo valor 

perfaz a quantia de R$ 1.053,45 um mil cinquenta e três reais e quarenta e 

cinco centavos). Por não conseguir satisfazer o crédito de forma 

extrajudicial, busca o Promovente a tutela jurisdicional para a satisfação 

da obrigação. Eis a síntese do essencial. Fundamento e Decido. Em 

prelúdio, decreto à revelia da Promovida, eis que, apesar de devidamente 

citado e intimado, não compareceu à sessão de conciliação nem tampouco 

apresentou defesa aos autos. Prosseguindo, da análise dos autos verifico 

que o ponto nodal do presente processo repousa no inadimplemento de 

uma obrigação representada pelo título de crédito constante dos autos. De 

início já adianto que as pretensões do Promovente merecem pleno 

acolhimento. Explico! O Promovente alega que o Promovido deixou de 

adimplir com obrigação pecuniária representada pelo título de crédito que 
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acostou a inicial (nota promissória). Verifica-se, pois, que o Promovente 

demonstrou todos os elementos de constituição do seu direito, tal como 

determina o art. 373, I, CPC/2015. O Promovido, ao revés, sequer 

compareceu à sessão de conciliação a fim de ofertar proposta de acordo, 

tampouco apresentou defesa. É dizer, para além dos efeitos clássicos da 

revelia, o conjunto probatório constante dos autos leva a segura 

conclusão de que o crédito de fato existe, assim como a sua 

inadimplência, motivo pelo qual a procedência dos pedidos autorais é à 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o 

Promovido a efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 1.053,45 um mil 

cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000971-43.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LOURIVAL PINTO DA LUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por LOURIVAL PINTO DA LUZ em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do mérito. A demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, já anexadas 

nos autos, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o 

mesmo se limita a provar negativação. Portanto, rejeito. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas telas de seu sistema, e suposto 

extrato, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 
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No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento em sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o 

pedido de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-14.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINDA DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000195-14.2017.8.11.0026. REQUERENTE: RAULINDA DE SOUZA 

MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por RAULINDA DE SOUZA 

MATOS em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Rejeito a preliminar de invalidade da procuração, haja vista que 

a autora compareceu em audiência de conciliação acompanhada de 

advogada, validando sua contratação. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Passo a análise do mérito. A demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, já 

anexadas nos autos, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já 

que o mesmo se limita a provar negativação. Portanto, rejeito. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas telas de seu sistema, e suposto 

extrato, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 
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consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento em sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o 

pedido de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-97.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA MARIA DE SOUSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VETERICAMPO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000086-97.2017.8.11.0026. REQUERENTE: DULCINEIA MARIA DE SOUSA 

DIAS REQUERIDO: A VETERICAMPO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 

EPP PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DULCINEIA MARIA DE SOUSA DIAS em face de A 

VETERICAMPO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 
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que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome protestado por dívida paga, nos 

valores de R$ 816,07 (oitocentos e dezesseis reais e sete centavos), e 

R$ 134,25 (cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Diante 

dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada afirma que a 

requerente pagou em duplicidade o boleto de nº 3321, alega ainda 

inexistência de danos morais, bem como, pela improcedência dos pedidos 

insertos na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não 

vislumbro elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por 

parte da empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pelo pagamento em duplicidade do 

boleto de nº 3321, e ausência do pagamento do boleto 3320, por sua 

própria, desídia, Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Danos morais não ocorreram, pois 

não houve cobrança de má-fé e o pagamento em duplicidade foi 

reconhecido inclusive pelo autor em impugnação. É sabido que todos, 

considerados a organização da sociedade em que vivem, a experiência de 

vida segundo o seu padrão econômico ou o ambiente a que estão 

expostos, desenvolvem com maior ou menor eficácia uma estrutura 

psicológica que permite lidar com contrariedades a que certamente 

estamos sujeitos. O dano moral que se quer ver indenizado é aquele que 

ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa com 

estrutura psicológica normalmente desenvolvida estaria obrigada a 

suportar nas sociedades complexas. Conforme preleciona Sergio Cavalieri 

Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros. 1998, p. 78). Já 

decidiu o STJ que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (REsp 

689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). No caso dos 

autos, a ré não cobrou a dívida paga em duplicidade. O que ocorreu foi 

que o próprio autor pagou a mesma duas vezes, por desídia sua, não 

tendo havido má-fé. Embora o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-28.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000972-28.2019.8.11.0026. REQUERENTE: REGIANE DE ALMEIDA 

MENDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGIANE DE 

ALMEIDA MENDES em face BANCO BRADESCO. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

Pleiteia a reclamante 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 reclamada contesta, informando que a negativação é legítima. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, a fim de comprovar a contratação, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 
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natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores, 

razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-88.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

TERUKO OKADA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000871-88.2019.8.11.0026. REQUERENTE: TERUKO OKADA DE MOURA, 

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA, AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO 

BRASIL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TERUKO OKADA DE 

MOURA E HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA em desfavor de 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA eA GP TECNOLOGIA 

EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Inicialmente verifico que a primeira 

requerente TERUKO OKADA DE MOURA, não compareceu à audiência de 

conciliação, anexando procuração com poderes para terceiro lhe 

representar, contudo, tratando-se de pessoa física necessário se faz seu 

comparecimento pessoal em audiência. Assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a TERUKO OKADA DE MOURA - Lei 

n. 9.099/1995, art. 51, I. No que se refere a autora HOZANI OKADA DE 

MOURA OLIVEIRA, verifico que é o caso de ilegitimidade ativa ad causam, 

tendo em vista que a nota fiscal do produto, bem como todos os 

documentos constantes no autos estão em nome de TERUKO OKADA DE 

MOURA. O artigo 18 do Código de Processo Civil – NCPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. Assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a TERUKO 

OKADA DE MOURA - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I. Ante a ilegitimidade ativa 

de HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA, JULGO EXTINTO O PRESENTE 
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FEITO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-80.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARQUES LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000048-80.2020.8.11.0026. REQUERENTE: ADILSON MARQUES 

LOURENCO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por ADILSON MARQUES 

LOURENCO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Decido. No caso, não havendo vício procedimental que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a 

necessidade de produção de prova em audiência. Considerando que a 

parte reclamada, apesar de devidamente citada, não compareceu à 

audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, o que 

pode ser verificado na aba “Expedientes”, DECRETO A SUA REVELIA. Ato 

de comunicação Data limite prevista para ciência ou manifestação 

Documentos Fechado Citação (3940271) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Representante: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Expedição eletrônica 

(10/01/2020 15:04:03) O sistema registrou ciência em 21/01/2020 23:59:59 

Prazo: 30 dias 09/03/2020 23:59:59 (para manifestação) Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa, e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A parte reclamante 

pretende obter reparação pelos danos materiais suportados em razão da 

oscilação de energia em sua residência na data de 22/12/2019, o que 

ocasionou prejuízos, queimando seu refrigerador. Com efeito, constato 

que o autor anexou nota fiscal do produto, bem como laudo constatando 

que o aparelho queimou em razão da oscilação de energia, comprovando 

as peças que necessitaram ser trocadas, no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais), não tendo a requerida feito prova em 

contrário, restando caracterizada a falha na prestação de seus serviços. 

O contexto probatório retratado nos autos, evidencia que a atuação da 

reclamada foi determinante para a resultado danoso, mister é a sua 

responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a 

respeito da culpa do agente provocador do dano. Outrossim, os serviços 

públicos estão sujeitos ao regramento do Código de Defesa do 

Consumidor, como deflui da regra do seu 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. ” Outrossim, a sistemática da responsabilidade civil nas relações 

de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de 

serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Desta feita, não há duvidas que houve falha na 

prestação de serviços da segunda requerida, seja pelo fato ocorrido, seja 

pela tentativa frustrada em resolver o problema pela via administrativa, 

fazendo com que esta suportasse todos os percalços da má prestação de 

seus serviços, imperiosa é a sua responsabilização de forma objetiva 

pelos danos causados a parte autora tanto na esfera patrimonial, como 

extrapatrimonial, que não teve alternativa senão se socorrer da Tutela 

Jurisdicional. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE 

DANOS. DESCARGA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. 

Preliminar de incompetência do Juizado Especial que resta afastada, 

porquanto não cuida o feito de demandar complexidade na solução, sendo 

a prova técnica desnecessária à equação da lide. A versão trazida pela 

autora mostra-se verossímil e encontra lastro nos documentos pela 

mesma acostados, consistentes em laudos, notas fiscais e orçamentos 

referentes aos consertos dos eletrodomésticos danificados (fls. 03/08) e 

na prova testemunhal à fl. 57. Configurado, ademais, o nexo causal entre 

a sobrecarga da rede de energia elétrica e a queima dos aparelhos. No 

mesmo norte, tem-se que a responsabilidade da empresa ré é objetiva, 

independente, pois, de culpa, na forma do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A recorrente responde pelos danos causados aos 

eletrodomésticos de seus usuários, salvo se demonstrar a ocorrência de 

fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se 

verificou. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004658217, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

12/11/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004658217 RS , Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2013). Como dito, 

in casu, houve clara ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. No 

tocante aos danos materiais, restando, pois, comprovado o dano, o defeito 

no serviço de fornecimento de energia elétrica, e o nexo de causalidade 

entre o evento danoso, e a conduta da segunda parte reclamada, a qual é 

prestadora do serviço de energia elétrica, configurado está o dever de 

indenizar os danos materiais suportados pela parte requerente que foram 

efetivamente comprovados conforme documento juntado na peça 

inaugural. Desta feita, determino o ressarcimento no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais), devidamente corrigido e atualizado. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para: - DECRETAR A REVELIA DA 

REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 9.099/95; - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a 

partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-47.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONISMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000186-47.2020.8.11.0026. AUTOR: RONISMAR GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por ROSEMEIRE DA SILVA FRANCISCO em 

desfavor de AYMORE. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo, nos seguintes termos: “A reclamada pagará a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais e morais, até 05 dias 

úteis, da assinatura do presente acordo, por meio de transferência na 

conta indicada. Efetuará o estorno dos valores de R$ 377,59 (trezentos e 

setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), na conta indicada. Em 

caso de descumprimento incidirá multa de 10% sobre o valor acordado. 

Com o cumprimento do presente acordo as partes dão plena quitação ao 

direito objeto da ação. ” Isso posto, considerando que em havendo 

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

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

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-34.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BATISTA GARCIA 85713430120 (REU)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado de citação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NOMA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000300-91.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NOMA EIRELI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c preceito 

cominatório, pedido de reparação de danos e tutela antecipada proposta 

por Indústria e Comércio de Madeiras Noma Eireli em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na qual busca a transferência 

da unidade consumidora e o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no seu comércio. Afirma o requerente, em síntese, adquiriu, por 

meio de seu proprietário, uma serraria completa, inclusive o imóvel onde 

essa funcionava, havendo na data de 15.02.2019, constituído nova 

empresa no mesmo endereço do antigo proprietário, conforme ato de 

constituição de pessoa jurídica. Assevera que em 23.08.2019, se dirigiu 

até a empresa requerida para realizar a troca da titularidade da Unidade 

Consumidora de energia do local, havendo a demanda se negado a 

realizar a devida transferência da titularidade, bem como de proceder a 

religação da energia naquela UC até que todas faturas pendentes sejam 

pagas, as quais totalizam o valor de R$ 29.340,17 (vinte e nove mil 

trezentos e quarenta reais e dezessete centavos), justificando, ainda, que 
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se “trata-se de sucessão comercial, mesmo ramo de atividade, com isso 

fica condicionado o pagamento de todas as faturas em aberto”. Verbera, 

ainda, que as faturas datam dos anos de 2015 e 2016, referentes a 

parcelamento de débitos. Destaca, por fim, que diante da negativa de 

transferência e religamento da energia elétrica pela requerida, se encontra 

obrigado a utilizar energia elétrica gerada por motores à diesel, o que a 

torna extremamente honrosa. É a síntese. Decido. Nos termos do artigo 

300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência é indispensável 

a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou 

ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do requerido. Após analisar a inicial e os 

documentos que a acompanharam, entendo presentes a verossimilhança 

da alegação e o perigo da demora, razão porque deve ser deferida a 

tutela pleiteada. No caso em apreço, a pertinência material está calcada na 

relação de consumo existente entre as partes, sendo certo que a 

concessionária requerida não pode exigir que o novo proprietário do 

imóvel seja responsabilizado pelos débitos pretéritos, visto que dívidas 

decorrentes de relação de consumo se configuram como obrigação 

pessoal ou “propter persona”, não acompanhando os débitos o imóvel, 

como tenta fazer crer a demandada. Inobstante seja fato incontroverso 

que haja faturas em atraso no imóvel adquirido, tal fato, por si só, não 

autoriza a requerida a nega-se a realizar a transferência da unidade 

consumidora e efetuar a religação da energia elétrica no imóvel, conforme 

comando inserto no art. 128, §1º, da Resolução n. 479/2012 – ANEEL. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 

EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PESSOAL – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -RECURSO 

DESPROVIDO. Os débitos relativos a energia elétrica constituem obrigação 

de caráter pessoal, de modo que a obrigação decorre do vínculo 

contratual de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica 

entre a concessionária e o consumidor/usuário, não se vinculando, pois, à 

titularidade do bem, mas sim ao sujeito que manifesta vontade de receber 

os serviços. A ilegitimidade ativa é questão de ordem pública, cognoscível 

em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0005522-61.2010.8.11.0006, 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015). 

A verossimilhança da alegação se consubstancia no fato de que o 

reclamante é o atual proprietário do imóvel, consoante documentos 

juntados com a exordial. O perigo da demora é evidente pois, o 

fornecimento de serviço de energia elétrica é indispensável às atividades 

cotidianas, bem como pelo fato de que a interrupção do seu fornecimento 

certamente prejudicará o requerente, visto que depende dos serviços de 

energia elétrica para atividade comercial (serraria). Por fim, não há que se 

falar em perigo de irreversibilidade já que a continuidade do serviço é 

dever da concessionária, ora requerida e, em caso de irregularidade, 

deverá o requerente arcar com os custos do serviço consumido. Posto 

isso, defiro a tutela antecipada pretendida pelo requerente, para 

determinar que a requerida promova a transferência da unidade 

consumidora nº 6/605556-0 e restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na mesma, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para 

cumprimento da presente medida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos, a ser revertida em 

favor do autor. Sem prejuízo, recebo a inicial e sua emenda, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. De mais a mais, analisando os autos, 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses. Assim, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 04.06.2020, às 14h15min. Ato contínuo, proceda-se a intimação 

do requerente e a citação da parte requerida, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 26 de março de 2020. Fabio 

Petengill, Juiz de Direito em Designação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000652-83.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS SCHOLL (EXECUTADO)

JONAS RILDO HERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000652-83.2019.8.11.0088. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: FABIO LUIS 

SCHOLL, JONAS RILDO HERNANDES VISTOS. Em análise a certidão 

exarada pelo Oficial de Justiça no id.29571075, verifico que o ato citatório 

foi parcialmente cumprido, visto que o executado Jonas Rildo Hernandes 

não foi localizado para ser citado. Desta forma, intime-se o exequente 

para que indique o endereço atual do executado Jonas Rildo Hernandes, 

no prazo de 05 dias. Por fim, tendo em vista que o executado Fábio Luis 

Scholl foi devidamente citado e intimado, não havendo informação de 

quitação do débito, promovam-se os demais atos executórios, consoante 

teor da decisão inicial (id. 24436923). Às providencias. Aripuanã, 27 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Citação

Citação Classe: CNJ-492 ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

Processo Número: 1000258-42.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES DA CONSOLACAO COGO OAB - RO3412 (ADVOGADO(A))

ANA RITA COGO OAB - RO660 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARIPUANÃ VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ Rua Antonio Busanello, 792, Ed. 

Fórum, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000258-42.2020.8.11.0088 Valor da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: 

ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR (1412) REQUERENTE: 

MARCIO MOSCON COGO Endereço: RUA PASTOR ALFREDO NOGUEIRA, 

55, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 REQUERIDO: 

SAMUEL DE BRITO GRAPIUNA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO do(s) Requerido(s), acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, indicando as provas 

a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas (art. 

158 ECA). DESPACHO/ DECISÃO: VISTOS. Trata-se de Ação de Adoção 

unilateral c/c pedido de Destituição do Poder Familiar proposta por Marcio 

Moscon Cogô em face de Samuel de Brito Grapiuna, em que pleiteia a 

adoção unilateral da criança Monique Nascimento Duarte Grapiuna. 

Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 

320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBE-SE a 

petição inicial. DEFERE-SE o pedido de “assistência judiciária gratuita”. Não 

há pedido de tutela antecipada para análise. Tratando-se de interesse de 
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menor, vistas ao Ministério Público para manifestação. Intime-se a Equipe 

Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao Juízo para realizar Estudo 

psicossocial no lar das partes. OBS.: o Relatório deve ser entregue 30 

dias após o dia da visita. Cite-se parte a requerida, por edital, para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias, indicando as provas 

a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas (art. 

158 do ECA). Às providências. Aripuanã/MT, 10 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CLEIDIMAR MARIA CARVALHO DE SABOIA, 

digitei. ARIPUANÃ, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

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

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000186-89.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARIPUANÃ VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ Rua Antonio Busanello, 792, Ed. 

Fórum, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000186-89.2019.8.11.0088 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: RAQUEL 

SILVA LEDESMA Endereço: Rua Comendador Manoel Pedro de Oliveira, 

1444, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RAFAEL VIEIRA DA SILVA Endereço: Rua 30 de agosto, 299, 

QUASE EM FRENTE A GARAGEM DA PREFEITURA, CIDADE BAIXA, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

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

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Execução de alimentos no 

valor de R$ 965,91 (novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um 

centavos), correspondente aos 03(três) meses anteriores ao ajuizamento 

desta ação executiva, assim como as que se vencerem no transcorrer 

desta querela (NCPC, art. 323 c/c art. 528, § 7º), ou, por outro lado, prove 

que pagou o débito perseguido ou justifique a impossibilidade de fazê-lo 

DECISÃO: "V I S T O S. Postula a exequente a citação editalícia do 

devedor, por não ser localizado nos endereços indicados nos autos nem 

pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações pessoais criados 

como mecanismo de facilitação e celeridade processual, o que já é o 

bastante para se concluir que o executado realmente está em local incerto 

e não sabido. Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, 

expeça-se edital de citação, com o prazo de 20 dias, nos termos do art. 

257, do CPC. Transcorrido o prazo de resposta, não havendo 

manifestação do devedor, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Elisangela Maxir Pacheco Ceolin–, 

advogada militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da 

causa, devendo ser intimada, independente de novo despacho, para 

apresentar resposta/manifestação no prazo legal. Após, colha-se o 

parecer ministerial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã/MT, 27 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação. " ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

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

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

da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE ALMEIDA, digitei. ARIPUANÃ, 27 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NOMA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000300-91.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS NOMA EIRELI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c preceito 

cominatório, pedido de reparação de danos e tutela antecipada proposta 

por Indústria e Comércio de Madeiras Noma Eireli em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na qual busca a transferência 

da unidade consumidora e o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no seu comércio. Afirma o requerente, em síntese, adquiriu, por 

meio de seu proprietário, uma serraria completa, inclusive o imóvel onde 

essa funcionava, havendo na data de 15.02.2019, constituído nova 

empresa no mesmo endereço do antigo proprietário, conforme ato de 

constituição de pessoa jurídica. Assevera que em 23.08.2019, se dirigiu 

até a empresa requerida para realizar a troca da titularidade da Unidade 

Consumidora de energia do local, havendo a demanda se negado a 

realizar a devida transferência da titularidade, bem como de proceder a 

religação da energia naquela UC até que todas faturas pendentes sejam 

pagas, as quais totalizam o valor de R$ 29.340,17 (vinte e nove mil 

trezentos e quarenta reais e dezessete centavos), justificando, ainda, que 

se “trata-se de sucessão comercial, mesmo ramo de atividade, com isso 
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fica condicionado o pagamento de todas as faturas em aberto”. Verbera, 

ainda, que as faturas datam dos anos de 2015 e 2016, referentes a 

parcelamento de débitos. Destaca, por fim, que diante da negativa de 

transferência e religamento da energia elétrica pela requerida, se encontra 

obrigado a utilizar energia elétrica gerada por motores à diesel, o que a 

torna extremamente honrosa. É a síntese. Decido. Nos termos do artigo 

300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência é indispensável 

a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou 

ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do requerido. Após analisar a inicial e os 

documentos que a acompanharam, entendo presentes a verossimilhança 

da alegação e o perigo da demora, razão porque deve ser deferida a 

tutela pleiteada. No caso em apreço, a pertinência material está calcada na 

relação de consumo existente entre as partes, sendo certo que a 

concessionária requerida não pode exigir que o novo proprietário do 

imóvel seja responsabilizado pelos débitos pretéritos, visto que dívidas 

decorrentes de relação de consumo se configuram como obrigação 

pessoal ou “propter persona”, não acompanhando os débitos o imóvel, 

como tenta fazer crer a demandada. Inobstante seja fato incontroverso 

que haja faturas em atraso no imóvel adquirido, tal fato, por si só, não 

autoriza a requerida a nega-se a realizar a transferência da unidade 

consumidora e efetuar a religação da energia elétrica no imóvel, conforme 

comando inserto no art. 128, §1º, da Resolução n. 479/2012 – ANEEL. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 

EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PESSOAL – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -RECURSO 

DESPROVIDO. Os débitos relativos a energia elétrica constituem obrigação 

de caráter pessoal, de modo que a obrigação decorre do vínculo 

contratual de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica 

entre a concessionária e o consumidor/usuário, não se vinculando, pois, à 

titularidade do bem, mas sim ao sujeito que manifesta vontade de receber 

os serviços. A ilegitimidade ativa é questão de ordem pública, cognoscível 

em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0005522-61.2010.8.11.0006, 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015). 

A verossimilhança da alegação se consubstancia no fato de que o 

reclamante é o atual proprietário do imóvel, consoante documentos 

juntados com a exordial. O perigo da demora é evidente pois, o 

fornecimento de serviço de energia elétrica é indispensável às atividades 

cotidianas, bem como pelo fato de que a interrupção do seu fornecimento 

certamente prejudicará o requerente, visto que depende dos serviços de 

energia elétrica para atividade comercial (serraria). Por fim, não há que se 

falar em perigo de irreversibilidade já que a continuidade do serviço é 

dever da concessionária, ora requerida e, em caso de irregularidade, 

deverá o requerente arcar com os custos do serviço consumido. Posto 

isso, defiro a tutela antecipada pretendida pelo requerente, para 

determinar que a requerida promova a transferência da unidade 

consumidora nº 6/605556-0 e restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na mesma, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para 

cumprimento da presente medida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos, a ser revertida em 

favor do autor. Sem prejuízo, recebo a inicial e sua emenda, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. De mais a mais, analisando os autos, 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses. Assim, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 04.06.2020, às 14h15min. Ato contínuo, proceda-se a intimação 

do requerente e a citação da parte requerida, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 26 de março de 2020. Fabio 

Petengill, Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000279-52.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000279-52.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve 

resumo dos fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE EXECUCAO 

CONTRA A FAZENDA PUBLICA, ajuizada por MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada 

Execução de Titulo Executivo, de honorários advocatícios como defensor 

dativo, referente aos processos acostados nos ID’s -19863895, 

19863898. A parte exeqüente postula o valor de R$. 39.953,15 (trinta e 

nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), já 

atualizadas, conforme calculo apresentado no id- 19863900. Recebida a 

inicial, fora determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, 

decorreu o prazo sem que a parte Executada se manifestasse, id- 

29558957. O Exeqüente apresentou a referida certidão, a qual fora 

devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve relato. Passo a 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não ha necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos art. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação a esfera administrativa para a formação do titulo". 

Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 1.370.209/ES, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 14/06/2013; STJ, Agra no 

Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, De 20/10/2014. Tendo em vista a ausência 

de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da decisão que arbitrou 

os honorários, cabe sua homologação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o calculo apresentado pela 

parte exeqüente de R$. 39.953,15 (trinta e nove mil, novecentos e 

cinquenta e três reais e quinze centavos), correspondente as certidões 

de honorários por atuação como defensor dativo acima descritas. 

EXPECA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, isso para pagamento do debito, atentando-se as normas 

pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R no AI 

589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, 

da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao pagamento das 

custas. Submeto os autos ao ME Juiz Supervisor para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS 

Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, para promover as seguintes alterações na minuta decisória: 

Compulsando os autos, ao reverso do que afirmado na minuta de 
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sentença não existe prova dos títulos executivos que amparam o pedido 

do autor, que se limitou a indicar uma planilha de créditos, sem demonstrar 

a certidão oficial que embasa seu pedido. É sempre necessário recordar 

que a execução é modalidade de procedimento cujo rito é abreviado e 

nonde o contraditório se faz de forma diferida, exatamente porque há uma 

presunção legal que permite superar o juízo de cognição, porque a relação 

jurídica já se acha acertada em seus elementos de formação, isto é, já 

existe certeza e liquidez quanto ao direito que se busca alcançar. Essa 

certeza, essa liquidez se extraem precisamente do chamado título 

executivo; se não há título inexiste exigibilidade com carater mandamental, 

e, portanto, não se pode "presumir" o direito como feito no projeto 

decisório. Desse modo, determino a intimação do exequente a juntar aos 

autos as certidões referentes aos processos referenciados na inicial, no 

prazo de 48h pena de extinção da execução por ausência de pressuposto 

essencial. No mesmo prazo, intime-se o exequente a emendar a inicial, 

porque não existe correção monetária do valor da URH, já que ela 

corresponde, na esteira do entendimento sufragado nas Cortes Judiciais 

pelo valor da unidade de referência ao tempo do ajuizamento da ação, e a 

correção só é cabível a partir disso e mesmo assim por índices 

absolutamente diferentes daqueles usados para corrigir débitos judiciais 

privados, já que há norma específica sobre o tema (art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97). Intime-se e decorrido o prazo certifique-se e venham conclusos 

para nova decisão. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000223-19.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000223-19.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA, ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Título Executivo, 

de honorários advocatícios como defensora dativo, referente ao processo 

número: CERTIDÃO nº Ano Valor da URH por ano Quantidades de URH’s 

fixada Valor convertido 54064 2018 R$896,51 04 R$ 3.586,04 53367 2018 

R$896,51 02 R$1.793,02 A parte exequente postula o valor de R$ 

5.379,06 ( cinco mil trezentos e setenta nove reais e seis centavos). 

Recebida à inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada informou que não se opõe à 

execução em tela, contudo requereu o deposito das certidões (id- 

28022252). Eis o breve relato. Passo à fundamentação. O processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele 

versada envolve apenas matéria de direito, estando as alegações 

suportadas em provas documentais, dispensando-se maior dilação 

probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exeqüente de R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e 

setenta nove reais e seis centavos), correspondente às certidões de 

honorários por atuação como defensor dativo nos processos referidos 

acima. EXPEÇA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas 

pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, e extingo o feito com 

julgamento de mérito, a fim de que a decisão produza seus regulares 

efeitos. Aripuanã/MT, data da assinatura no sistema. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000325-41.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000325-41.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, 

passo a breve resumo dos fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO 

DE EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA, ajuizada por WAINER 

WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, de honorários 

advocatícios como defensor dativo, referente aos processos de numero: • 

CERTIDÃO CÓDIGO 62523–1,5 (um e meio) URH’s –R$ 1.392,78(um mil e 

trezentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos); • CERTIDÃO 

CÓDIGO 54776–09(nove) URH’s –R$ 8.356,68(oito mil e trezentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta eoito centavos); • CERTIDÃO CÓDIGO 

63500–04(quatro) URH’s –R$ 3.714,08(trêsmil e setecentos e quatorze 

reais e oito centavos); A parte exeqüente postula o valor de R$ 13.463,54 

(treze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos). Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte Executada concordou com os 

valores apresentados, id- 27796062. O Exeqüente apresentou a referida 

certidão, a qual fora devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve 

relato. Passo a fundamentação. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não ha necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos art. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação a esfera administrativa para a 

formação do titulo". Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 

14/06/2013; STJ, Agra no Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, De 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o calculo apresentado pela parte exeqüente de R$ 13.463,54 

(treze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos), correspondente as certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo acima descritas. EXPECA-SE a pertinente Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do debito, 

atentando-se as normas pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do CPC e 100, 
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caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 

10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da 

Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio de 

RPV); Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de 

condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R no 

AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no artigo 

39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao pagamento 

das custas. Submeto os autos ao ME Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES DOS 

SANTOS Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão 

produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000327-11.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000327-11.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, 

passo a breve resumo dos fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO 

DE EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA, ajuizada por WAINER 

WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, de honorários 

advocatícios como defensor dativo, referente aos processos de numero: • 

CERTIDÃO CÓDIGO 55302–10(dez) URH’s–R$ 9.285,20(nove mil e 

duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos); •CERTIDÃO CÓDIGO 

65854–5 (cinco) URH’s –R$ 4.642,60(quatro mil e seiscentos e quarenta e 

dois reais e sessenta centavos); A parte exeqüente postula o valor de R$ 

13.927,80(treze mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). 

Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada concordou com os valores 

apresentados, id- 27793671. O Exeqüente apresentou a referida certidão, 

a qual fora devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve relato. 

Passo a fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em 

que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria 

de direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não ha necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos art. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação a esfera administrativa para a formação do titulo". 

Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 1.370.209/ES, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 14/06/2013; STJ, Agra no 

Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, De 20/10/2014. Tendo em vista a ausência 

de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da decisão que arbitrou 

os honorários, cabe sua homologação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o calculo apresentado pela 

parte exeqüente de R$ 13.927,80 (treze mil e novecentos e vinte e sete 

reais e oitenta centavos), correspondente as certidões de honorários por 

atuação como defensor dativo acima descritas. EXPECA-SE a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do debito, atentando-se as normas pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo 

de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R 

no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no 

artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao 

pagamento das custas. Submeto os autos ao ME Juiz Supervisor para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES 

DOS SANTOS Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão 

produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-95.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000065-95.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE EXECUCAO CONTRA A 

FAZENDA PUBLICA, ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, 

de honorários advocatícios como defensor dativo, referente ao processo 

de numero: CERTIDÃO nº Ano Valor da URH por ano Quantidades de 

URH’s fixada Valor convertido 55399 2018 R$896,51 04 R$ 3.586,04 A 

parte exeqüente postula o valor R$ 3.586,04 (três mil quinhentos e oitenta 

e seis reais e quatro centavos). Recebida a Emenda à inicial, fora 

determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte 

executada se manteve inerte. Eis o breve relato. Passo à fundamentação. 

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a 

matéria nele versada envolve apenas matéria de direito, estando as 

alegações suportadas em provas documentais, dispensando-se maior 

dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso 

os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exeqüente de valor R$ 3.586,04 (três mil 

quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), correspondente às 

certidões de honorários por atuação como defensor dativo nos processos 

referidos acima. EXPEÇA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às 

normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, e extingo o feito com 

julgamento de mérito, a fim de que a decisão produza seus regulares 

efeitos. Aripuanã/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação ARIPUANÃ, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-34.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000513-34.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, 

passo a breve resumo dos fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO 

DE EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA, ajuizada por RANMAR 

SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, de honorários 

advocatícios como defensor dativo, referente ao processo de numero: 

•CERTIDÃO CÓDIGO 76979–1,5 (um e meio) URH –R$ 1.344,77(um mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos); 

•CERTIDÃO CÓDIGO 76622–1,5(um e meio) URH –R$ 1.344,77(um mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos); 

•CERTIDÃO CÓDIGO 65145–03(três) URH’s–R$ 2.689,53 (dois mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos); 

•CERTIDÃO CÓDIGO 1000019-72.2019.0.11.0088–1(um) URH –R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos); •CERTIDÃO 

CÓDIGO 1000018-87.2019.0.11.0088–1(um) URH –R$ 928,51 (novecentos 

e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos); •CERTIDÃO CÓDIGO 

1000028-34.2019.0.11.0088–1(um) URH –R$ 928,51 (novecentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e um centavos); •CERTIDÃO CÓDIGO83601–1(um) 

URH –R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos); A parte exeqüente postula o valor de R$ 9.093,10 (nove mil, 

noventa e três reais e dez centavos). Recebida a inicial, fora determinada 

a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte Executada não 

opôs Embargos a Execução, vez que não houve controvérsia acerca dos 

valores postulados, conforme manifestação no id. 29370759. O Exeqüente 

apresentou a referida certidão, a qual fora devidamente arquivadas pelo 

cartório. Eis o breve relato. Passo a fundamentação. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada 

envolve apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em 

provas documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não ha necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos art. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação a esfera administrativa para a 

formação do titulo". Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 

14/06/2013; STJ, Agra no Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, De 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o calculo apresentado pela parte exeqüente de R$ 9.093,10 

(nove mil, noventa e três reais e dez centavos), correspondente as 

certidões de honorários por atuação como defensor dativo acima 

descritas. EXPECA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, isso para pagamento do debito, atentando-se as normas 

pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R no AI 

589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, 

da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao pagamento das 

custas. Submeto os autos ao ME Juiz Supervisor para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS 

Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, e 

extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão produza 

seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000331-48.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000331-48.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, 

passo a breve resumo dos fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO 

DE EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA, ajuizada por WAINER 

WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, de honorários 

advocatícios como defensor dativo, referente ao processo de numero: • 

CERTIDÃO CÓDIGO 54484–03(três) URH –R$ 2.785,56(dois mil e 

setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); • 

CERTIDÃO CÓDIGO 72732–1,5 (um e meio) URH’s –R$ 1.392,78(um mil e 

trezentos noventa e dois reais e setenta e oito centavos); • CERTIDÃO 

CÓDIGO 64457–10(dez) URH’s –R$ 9.285,20(nove mil e duzentos e oitenta 

e cinco reais e vinte centavos); A parte exeqüente postula o valor de R$ 

13.463,54 (treze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e 

quatro centavos). Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte Executada concordou com os 

valores apresentados, id- 27796064. O Exeqüente apresentou a referida 

certidão, a qual fora devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve 

relato. Passo a fundamentação. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não ha necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos art. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação a esfera administrativa para a 

formação do titulo". Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 

14/06/2013; STJ, Agra no Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, De 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o calculo apresentado pela parte exeqüente de R$ 13.463,54 

(treze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos), correspondente as certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo acima descritas. EXPECA-SE a pertinente Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do debito, 

atentando-se as normas pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do CPC e 100, 

caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 

10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da 

Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio de 

RPV); Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de 

condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R no 

AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no artigo 

39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao pagamento 

das custas. Submeto os autos ao ME Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES DOS 

SANTOS Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 38 de 272



Leiga, e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão 

produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000219-79.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000219-79.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE EXECUCAO CONTRA A 

FAZENDA PUBLICA, ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, 

de honorários advocatícios como defensor dativo, referente ao processo 

de numero: CERTIDÃO nº Ano Valor da URH por ano Quantidades de 

URH’s fixada Valor convertido 57749 Jan/2018 R$880,05 05 R$ 4.400,25 A 

parte exeqüente postula o valor de R$ 4.400,25( quatro mil quatrocentos 

reais e vinte e cinco centavos) . Recebida a inicial, fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte Executada não 

opôs Embargos a Execução, vez que não houve controvérsia acerca dos 

valores postulados, conforme manifestação no id. 19331444. O Exeqüente 

apresentou a referida certidão, a qual fora devidamente arquivadas pelo 

cartório. Eis o breve relato. Passo a fundamentação. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada 

envolve apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em 

provas documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não ha necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos art. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação a esfera administrativa para a 

formação do titulo". Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 

14/06/2013; STJ, Agra no Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, De 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o calculo apresentado pela parte exeqüente de R$ 4.400,25 ( 

quatro mil quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), correspondente 

as certidões de honorários por atuação como defensor dativo acima 

descritas. EXPECA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, isso para pagamento do debito, atentando-se as normas 

pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R no AI 

589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, 

da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao pagamento das 

custas. Submeto os autos ao ME Juiz Supervisor para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS 

Juíza Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, e 

extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão produza 

seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 21 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010063-02.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ZANONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PESSARELLI DE ANDRADE PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010063-02.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: LUCIANO ZANONI - ME 

EXECUTADO: BRUNA PESSARELLI DE ANDRADE PINTO VISTOS, Cuida-se 

de execução de titulo extrajudicial, aviada por Luciano Zanoni- ME em 

desfavor de Bruna Passarelli de Andrade Pinto, almejando a satisfação da 

divida exequenda, nascida de cheques em provisão de fundo (id. 

8882885). Manifesta-se o exequente requerendo a citação por edital da 

executada, sustentando que tal medida e plenamente cabível no Juizado 

Especial, conforme o disposto no enunciado 37 do Fonaje, por fim, pugna 

pela expedição de certidão de divida para fins de protesto (id. 29221942). 

Primeiramente, insta consignar que, se tratando de ação que tramita 

perante o rito sumaríssimo (JEC/JECRIM), estão os atos processuais 

orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade nos termos em que dispõe o artigo 2º 

da Lei nº 9099/95, aplicando a Lei supracitada nos casos previstos, e tão 

somente, será aplicado outra Lei/Enunciado quando deixar a norma 

regulamentadora de aborda a problemática que sobrevir. Neste diapasão, 

bem ao reverso do que interpretou ser a regra de exceção fixada no 

enunciado 37 do FONAJE, permanece sendo impossível, de ordinário, a 

citação por edital no rito sumaríssimo, seja na fase executiva, seja na fase 

de cognição, só havendo possibilidade de incidência da jurisprudência 

sumulada dos JECs, quando estivermos defronte à modalidade de 

pré-penhora a qual o legislador processualista denominou de arresto. Vale 

dizer: o arresto aqui tratado nada mais é do que uma pré-penhora dos 

bens do executado livres, desembaraçados e suficientes para assegurar 

a dívida e conjurar a ineficácia da execução, como explica o mestre 

Araken de Assis: “Embora designada de “arresto”, a oportuna providência 

semelha antes à penhora antecipada ou pré-penhora, regulada no direito 

alemão, essencialmente idênticas, ressalva feita a certas diferenças 

procedimentais” (Manual do processo de execução. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 6ª. ed., p. 507.) Desse modo, se identificar o exequente 

bens do devedor, ainda não citado, aí sim, é cabível o arresto do 

patrimônio e a citação editalícia, hipótese que não se amolda ao caso dos 

autos. Sendo assim, indefiro o pedido de citação ficta formulado pelo 

exequente, por ser expressamente vedado tal modalidade de citação no 

procedimento sumaríssimo, conforme dicção do art. 18, § 2º da Lei de 

Regência e porque o feito se arrasta há 3 anos, sem qualquer efetividade, 

sem sequer haver angularização, se-me parece irrefutável concluir que 

estamos defronte à hipótese de aplicação da regra do art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/95. Sobre a questão, o entendimento jurisprudencial também 

caminha no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO 

EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. 

FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO 

INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 

, § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA 

QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS 

PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 
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ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce 

sempre que o procedimento sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi 

idealizado nem estruturado para assumir os meandros de formalidade e 

complexidade das ações ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão 

porque arrastando-se o feito por vários anos sem que exista sequer 

citação do devedor, a medida mais escorreita é mesmo a extinção da 

execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

dos Juizados Especiais. Desse modo, EXTINGO a execução, podendo, se 

quiser, requerer a emissão de certidão de seu crédito, nos moldes dos 

enunciados 75 e 76 do FONAJE, para excussão sob o rito ordinário. Sem 

custas nem honorários. Publique-se, e após o trânsito em julgado, 

arquive-se definitivamente. Às providências. Aripuanã/MT, 24 de março de 

2.020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-45.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000036-45.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: MAURO FERREIRA LUZ V I S T O S, Manifesta-se o 

exequente requerendo a realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, bem como pesquisa por 

meio do sistema Renajud com intuito de localizar bens móveis em nome do 

devedor passiveis de constrição (id. 29983677). Neste passo, 

considerando que sobreveio aos autos pedido do exequente pleiteando 

pela constrição de valores pertencentes ao executado, no entanto, deixou 

de juntar cálculo atualizado da divida, determino a intimação do credor 

para que apresente cálculo atualizado da divida exequenda, devendo ser 

observado pela parte, que o valor atualizado da divida deve sobrevir de 

forma discriminada, nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção por desídia. Empós, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-52.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMAO DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010103-52.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: MIGUEL ROMAO DE AVILA 

EXECUTADO: ADILSON ALVES DE SOUZA V I S T O S, Manifesta-se o 

exequente requerendo a realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, bem como pesquisa por 

meio do sistema Renajud com intuito de localizar bens móveis em nome do 

devedor passiveis de constrição (id. 29983677). Neste passo, 

considerando que sobreveio aos autos pedido do exequente pleiteando 

pela constrição de valores pertencentes ao executado, no entanto, deixou 

de juntar cálculo atualizado da divida, determino a intimação do credor 

para que apresente cálculo atualizado da divida exequenda, devendo ser 

observado pela parte, que o valor atualizado da divida deve sobrevir de 

forma discriminada, apontando o valor atualizado da dívida sem capitalizar 

juros de mora e correção monetária dos períodos anteriores, porque, 

repita-se, atualizar significa recompor o valor da dívida originária e não 

incidir sobre ela consectários da mora em cascata. Prazo de 05 dias, pena 

de extinção nos termos do afrt. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Empós, 

tornem-me os autos conclusos para deliberações. Às providências. 

Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-08.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR PADILHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010061-08.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: JOZAIR PADILHA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ANDERSON APARECIDO BARBOSA V I S T O S, 

Manifesta-se o exequente assinalando não lhe ser possível indicar o 

paradeiro do bem que ele próprio requereu fosse penhorado (veículos 

registrados em nome do devedor), porque, segundo afirma, esse dever 

cabe ao executado, nos termos do art. 774 do NCPC. Não obstante tenha, 

realmente, o legislador de 2015 previsto a necessidade dos devedores 

encararem o processo de modo colaborativo e participativo, evitando 

diligências infrutíferas/vazias, é certo que o deferimento da pesquisa de 

bens via RENAJUD (id. 15003551) veio com a ressalva expressa: 

realizada a busca é do credor o dever de indicar o paradeiro do bem para 

que se realize a avaliação do veículo e lavre-se a penhora de forma 

completa. Se não pretendia obedecer a ordem judicial, cabia ao credor 

irresignar-se contra ela, a tempo e modo, e isso não fez. Salta aos olhos, 

aliás, que se fiando numa erronea ideia de que a partir das melhorias 

tecnológicas promovidas pela criação dos diversos mecanismos 

eletrônicos de pesquisas de bens, endereços, dados dos litigantes, teria 

se transferido ao Judiciário a missão de movimentar e impulsionar os 

processos, o exequente, sem resolver a questão do bem já localizado, 

dispara a requerer buscas eletrônicas aleatórias (BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD) como se não lhe coubesse esforço algum no impulsionamento 

da execução, bastando repetir pedidos sem fim de pesquisas de bens, 

para se ter como satisfeito o requisito da demonstração do interesse na 

marcha processual. Sendo assim, rejeito todos os pedidos de pesquisas 

eletrônicas formulados pelo autor, até que ele esclareça: (a) desistiu da 

penhora da F-4000 localizada na pesquisa anterior? Pretende que ela seja 

mantida?; (b) se houve desistência da constrição sobre o veículo, em que 

se baseia outro pedido de nova pesquisa de veículos via RENAJUD?; (c) 

havendo desistência mesmo da constrição, antes que se realize a 

pesquisa de ativos financeiros e a negativação da dívida nos bancos de 

dados de restrição ao crédito, compete ao credor apresentar planilha 

atualizada de cálculos, que demonstre o valor real da dívida e nao da 

forma como insiste em apresentar, capitalizando juros de mora e correção 

monetária dos períodos anteriores, porque, repita-se, atualizar significa 

recompor o valor da dívida originária e não incidir sobre ela consectários 

da mora em cascata Desse modo, intime-se o exequente a esclarecer as 

questões suscitadas no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos 

termos do que disciplina o art. 53, §4º da Lei n. 9.099/95. Realizados os 

esclarecimentos, tornem-me os autos conclusos para deliberações; silente 

a parte, venham para extinção. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-81.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MENDES PACHECO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010157-81.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: ELIANE FERNANDES 

EXECUTADO: LEANDRO MENDES PACHECO Vistos etc. Tendo em vista o 

teor do Ofício Circular nº 002/2017/ NUPEMEC –PRES, o qual informa que a 

XII Semana Nacional de Conciliação, evento promovido pelo Conselho 

Nacional de Justiça e Tribunais de todo o País, ocorrerá no período de 27 

de novembro a 1º de dezembro de 2017, bem como a possibilidade de 

realização de acordo nos autos em tela, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2017, às 17 horas. CONSIGNO, desde já, que 

as partes deverão comparecer munidas de proposta efetiva de acordo, 

bem como cálculo atualizado da dívida. Intimem-se as partes, bem como 

seus procuradores, caso houver. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 20 de setembro de 2017. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000058-33.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. B. (REQUERENTE)

D. D. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000058-33.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: WILDINEY DA SILVA BRITO, DALVA DE MATOS BRITO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de divórcio consensual c/c guarda e 

alimentos proposta por WILDINEY DA SILVA BRITO e DALVA DE MATOS 

BRITO, ambos devidamente qualificados na inicial. A inicial foi recebida à 

ref.: 04. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido dos 

requerentes, para que seja homologado o divórcio direto consensual de 

Wildiney da Silva Brito e Dalva de Matos Brito, bem como pela 

homologação do acordo quanto a guarda, visitas e alimentos (id. 

18365301). Os Requerentes se manifestaram pela desistência da ação, 

em razão do retorno do convívio conjugal e pugnaram pela extinção do 

feito (id. 21010471). É o essencial do relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Considerando o pedido de desistência formulado pelas partes, entendo 

por bem acolhê-lo, não se vislumbrando qualquer nulidade, pois podem às 

partes autoras requererem a desistência do feito, bastando para o Juízo 

apenas homologá-lo. Ante o exposto, acolho o pedido de desistência 

formulado ao id. 21010471 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que as partes são beneficiárias 

da justiça gratuita. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, oportunamente, 

arquivem-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000058-33.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. B. (REQUERENTE)

D. D. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000058-33.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: WILDINEY DA SILVA BRITO, DALVA DE MATOS BRITO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de divórcio consensual c/c guarda e 

alimentos proposta por WILDINEY DA SILVA BRITO e DALVA DE MATOS 

BRITO, ambos devidamente qualificados na inicial. A inicial foi recebida à 

ref.: 04. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido dos 

requerentes, para que seja homologado o divórcio direto consensual de 

Wildiney da Silva Brito e Dalva de Matos Brito, bem como pela 

homologação do acordo quanto a guarda, visitas e alimentos (id. 

18365301). Os Requerentes se manifestaram pela desistência da ação, 

em razão do retorno do convívio conjugal e pugnaram pela extinção do 

feito (id. 21010471). É o essencial do relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Considerando o pedido de desistência formulado pelas partes, entendo 

por bem acolhê-lo, não se vislumbrando qualquer nulidade, pois podem às 

partes autoras requererem a desistência do feito, bastando para o Juízo 

apenas homologá-lo. Ante o exposto, acolho o pedido de desistência 

formulado ao id. 21010471 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que as partes são beneficiárias 

da justiça gratuita. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, oportunamente, 

arquivem-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000868-08.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSANI PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000868-08.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: VALCI ANTONIO DE SOUZA, ROSANI PERINI Vistos, etc. 

VALCI ANTÔNIO DE SOUZA e ROSANI PERINI DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados na inicial, ingressaram com a presente ação de 

divórcio consensual. Alegam que desta união não tiveram filhos, quanto 

aos bens, às partes não obtiveram bens a partilhar durante a constância 

da união. Aduz a requerente que ao contrair o matrimônio adotou o 

sobrenome do requerente e deseja voltar a usar o nome de solteira. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes, nos termos do art. 98, do NCPC. Não há 

preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e comporta 

julgamento de mérito. Presentes estão às condições da ação e os 

pressupostos processuais. O pedido inicial versa sobre o a decretação do 

divórcio do casal. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de 

julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal 

da separação de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os 

requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento (id. 

24795668). Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de 

VALCI ANTÔNIO DE SOUZA e ROSANI PERINI DE SOUZA e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários aos autores, eis que são beneficiários da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para a averbação junto 

aos ofícios competentes, passando a cônjuge virago utilizar o nome de 

solteira: ROSANI PERINI. Certifique-se e arquivem-se o processo, com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000868-08.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSANI PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000868-08.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: VALCI ANTONIO DE SOUZA, ROSANI PERINI Vistos, etc. 
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VALCI ANTÔNIO DE SOUZA e ROSANI PERINI DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados na inicial, ingressaram com a presente ação de 

divórcio consensual. Alegam que desta união não tiveram filhos, quanto 

aos bens, às partes não obtiveram bens a partilhar durante a constância 

da união. Aduz a requerente que ao contrair o matrimônio adotou o 

sobrenome do requerente e deseja voltar a usar o nome de solteira. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes, nos termos do art. 98, do NCPC. Não há 

preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e comporta 

julgamento de mérito. Presentes estão às condições da ação e os 

pressupostos processuais. O pedido inicial versa sobre o a decretação do 

divórcio do casal. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de 

julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal 

da separação de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os 

requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento (id. 

24795668). Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de 

VALCI ANTÔNIO DE SOUZA e ROSANI PERINI DE SOUZA e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários aos autores, eis que são beneficiários da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para a averbação junto 

aos ofícios competentes, passando a cônjuge virago utilizar o nome de 

solteira: ROSANI PERINI. Certifique-se e arquivem-se o processo, com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64959 Nr: 1077-62.2017.811.0100

 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: PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207, Silvia Aparecida Vereschi Costa Mota Santos - 

OAB:OAB/SP 157.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o decurso do prazo de suspenção do feito (ref. 31), 

impulsiono os autos a fim de promover a intimação da parte autora, na 

pessoa de sua advogada, para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando continuidade ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67142 Nr: 2467-67.2017.811.0100

 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: SU-DCVDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLP, WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

do requerido WALTER PADOVAN JUNIOR, de acordo com a tabela de 

zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3008-66.2018.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdOL, MBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:MT 21.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o decurso do prazo de suspenção do feito (ref. 27), 

impulsiono os autos a fim de promover a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

juntando os documentos requeridos pelo Parquet.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58168 Nr: 990-77.2015.811.0100

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, ajuizada pelo Ministério 

Público na qualidade de substituto legal de Dyonatan dos Santos Pimenta, 

representado por sua genitora Roseli dos Santos de Meira em desfavor de 

Dione Pimenta da Silva.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para proceder 

ao pagamento das prestações alimentícias atrasadas, no prazo de 03 

(três) dias, ou justificar a impossibilidade de pagá-las (ref. 08).

Conforme certidão de ref. 11, o executado apresentou comprovante de 

pagamento do valor cobrado nos autos, e ainda, informou que não tem 

condições de pagar o montante de 33% do salário mínimo.

O Ministério Público requereu a extinção e o arquivamento do feito, tendo 

em vista o pagamento integral do valor da execução (ref. 16).

Houve sentença julgando o feito extinto com resolução do mérito, ante o 

pagamento do débito (ref. 18).

Conforme certidão de ref. 21, o executado solicitou a nomeação de um 

advogado dativo.

Certificou-se a ref. 30, que a exequente compareceu em juízo informando 

que o executado não está cumprindo com o acordo da pensão.

Ante a certidão de ref. 36, informando que decorreu o prazo para 

interposição de recurso da sentença das partes, os autos foram 

arquivados à ref. 37.

O executado constituiu advogada e requereu o desarquivamento do feito à 

ref. 39.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o arquivamento do 

presente feito (ref. 52).

É o sucinto relatório.

Pois bem.

Acolho o pedido ministerial retro.

Destarte, considerando que já houve o trânsito em julgado da sentença à 

ref. 36, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58740 Nr: 113-06.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição 

processual de Marcelo de Arede, ajuizou a presente Ação Civil Pública de 

Obrigação de Fazer com Pedido de tutela provisória de urgência em 

desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, todos devidamente qualificados 
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nos autos.

De plano, verifica-se que o feito foi julgado em 08/05/2019 à ref. 22.

Certificou-se o trânsito em julgado à ref. 35.

Manifestação do parquet, manifestando pelo arquivamento do presente 

feito, haja vista o falecimento do substituído (ref.40).

Diante disso, proceda-se o arquivamento definitivo do feito, com as baixas 

de estilo.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 3577-04.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLETE CORREIA RODRIGUES, JAIRCE 

ROSANE SPILERE MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, pelo período de 20 de 

março a 20 de abril de 2020, CANCELO as audiências anteriormente 

aprazadas no período que compreende esta Portaria.

Após expirado o prazo constante na Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, retornem conclusos para designação de nova data.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 2327-62.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 (...) Destarte, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado DEVANIR APARECIDO DE ARAÚJO, 

reiterando os fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios 

suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade do delito. Além 

disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão.Por fim, 

considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;Considerando a 

decretação pelo Governo Federal de Estado de emergência sanitária em 

decorrência do coronavírus;Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o 

Ofício Circular n° 15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso;Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus;Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

249, de 18 de março de 2020, CANCELO a audiência de instrução 

anteriormente aprazada.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se com anotação de urgência, haja 

vista tratar-se de processo de réu preso.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 177-74.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 (...) Destarte, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado ANTÔNIO GOMES DA SILVA, reiterando os 

fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos 

de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes 

os requisitos autorizadores da prisão.Por fim, considerando a declaração 

da Organização Mundial de Saúde de que se está diante de pandemia 

causada pelo coronavírus;Considerando a decretação pelo Governo 

Federal de Estado de emergência sanitária em decorrência do 

coronavírus;Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 

15/2020, ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;Considerando que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus;Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 

249, de 18 de março de 2020, CANCELO a audiência de instrução 

anteriormente aprazada.Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se com anotação de urgência, haja 

vista tratar-se de processo de réu preso.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000171-50.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

LUZIA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

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

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000171-50.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: LUZIA DE SOUZA SOARES, JOSE MESSIAS RIBEIRO 

SOARES Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio consensual proposta 

por Luzia de Souza Soares e Messias Ribeiro Soares, ambos qualificados 

na inicial. Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos 

Requerentes, nos termos do art. 98, do Novo Código de Processo Civil. 

Recebo a petição inicial, porque presentes os requisitos do artigo 319, 

NCPC. Processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil). Por tratar-se de interesse de menores, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-95.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BRASNORTE (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000168-95.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): ESTADO DE MATO GROSSO REU: MUNICIPIO DE BRASNORTE 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de ISSQN c/c 

Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo Estado 

de Mato Grosso em face do Município de Brasnorte/MT. Aduz que a 

presente ação objetiva que seja declarada a inexigibilidade do imposto do 

sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN, quando cobrada por 

município sobre as receitas auferidas por Serviço Notarial Registrado que 

esteja sob responsabilidade de interinos, uma vez que estes atuam na 

qualidade de prepostos do Estado de Mato Grosso, sendo os ganhos da 

serventia revertidos aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso. 

Afirma que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso editou o provimento 040/2019, de 25/09/2019, em conformidade 

com a decisão prolatada nos autos do Expediente CIA n.º 

0046912-14.2019.8.11.0000, dispõe sobre a inexigibilidade do imposto 

sobre qualquer natureza. Ressalta que por esse motivo, as serventias 

extrajudiciais que estejam nessa situação foram instadas ao não 

recolhimento do ISSQN às Fazendas Públicas Municipais. Assim, é o caso 

dos Cartórios de 1º e 2º Ofício da Comarca de Brasnorte, cujas serventias 

se encontram vagas desde 24/01/2010. Ademais, informou que tendo em 

vista que houve valores recolhidos pelas serventias em questão, 

conforme tabela anexa aos autos, que acompanhou o Ofício 42/2020-CGJ, 

deve haver a restituição aos cofres do Estado com encargos legais. 

Requereu, liminarmente, que o Município restitua os cofres do Estado, em 

sede de antecipação da tutela de urgência, ou, eventualmente, a tutela de 

evidência. É o relatório. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o autor pela 

existência de periculum in mora para a necessidade de efetivação da 

medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim dispõe: 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. (g.n.) Nesta esteira, para fins de concessão da 

liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além de 

probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, não restou 

demonstrado o perigo de ano ou risco ao resultado útil do processo, a 

justificar a antecipação dos efeitos da tutela, eis que, pelos argumentos e 

documentos atrelados a petição inicial, não está demonstrada, ao menos 

nesta fase sumária do processo, a necessidade de concessão de tutela 

de urgência, pois não vislumbro comprometimento se a tutela for 

concedida após a devida angularização processual e instrução do feito. 

No mais, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

entendo por bem em instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, 

melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela 

jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, portanto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se o indeferimento da medida de 

urgência. Neste sentido: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. A antecipação da tutela pressupõe a existência de prova 

inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da 

alegação, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, requisitos que, ausentes, impedem a concessão da medida. 

Agravo não provido. (TJDF; Rec 2011.00.2.023267-4; Ac. 563.382; Sexta 

Turma Cível; Rel. Des. Jair Soares; DJDFTE 10/02/2012; Pág. 195). (Grifei). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA SOLICITADA PARA OBRIGAR A CEMAT A FORNECER (LIGAR) 

ENERGIA ELÉTRICA PARA A UC DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 

INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DO 

DIREITO ALEGADO (CPC, ART. 273). DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Se há necessidade de esclarecimentos, se há dúvida e 

incerteza quanto aos aspectos relevantes do caso, então, obviamente, 

inexiste "prova inequívoca" com aptidão para infundir a dose de 

verossimilhança necessária à concessão da medida. (TJMT; AI 

95430/2011; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Ferreira 

Filho; Julg. 08/11/2011; DJMT 22/11/2011; Pág. 71). (Grifei). Quanto à tutela 

de evidência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos no artigo 

311 do Código de Processo Civil. Eis o artigo: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Entretanto, pelo que se observa do parágrafo único do dispositivo, apenas 

em se tratando das hipóteses dos incisos segundo ou terceiro é que 

poderia o juiz decidir liminarmente. Ora, parece inviável que a outra parte 

esteja “abusando” de seu direito de defesa, se este sequer foi a ela 

oportunizado! Apenas para efeitos argumentativos, destaco que o inciso II 

do artigo em comento exige alegações comprovadas documentalmente e 

tese firmada em recurso repetitivo ou súmula vinculante. Não há qualquer 

menção a tese firmada em recurso repetitivo ou súmula vinculante em 

respeito ao caso. O inciso III trata de pedido reipersecutório em que se 

exige prova documental adequada, o que não existe no caso em apreço. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de 

designar audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 do 

CPC, em virtude da ausência de instalação de CEJUSC na Comarca. 

Frisa-se que a participação do juiz em referida audiência é 

desaconselhável, por violar o princípio da confidencialidade. A 

confidencialidade “implica o sigilo de toda informação obtida pelo 

conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1] Ora, 

não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta magistrada, 

como sua assessoria, estarão em contato direto com o julgamento de 

mérito da causa. A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes” Ainda em relação à assessoria, ou à 

possibilidade de se designar servidor exclusivamente para a função, 

tem-se que a Lei exige capacitação mínima por meio de curso realizado 

por entidade credenciada (art. 167, § 1º, CPC). Como não há servidor ou 

membro de assessoria capacitado, esta via resta inviabilizada. O artigo 

139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, adequando-o à 

causa e tornando o processo mais efetivo. Portanto, não há que se falar 

em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a medida de flexibilização é 

temporária e somente será mantida enquanto ausente estrutura apta à 

realização do procedimento completo trazido com a nova Lei. De mais a 

mais, o réu, ente público, não pode transacionar. Cite-se a parte requerida, 

para apresentar contestação no prazo e termos descritos no art. 335, 

inciso II, do CPC. Consigne-se ainda que deverá a parte requerida se 

manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

341 e 344, todos do CPC. Com a devida contestação, intime-se o 

requerente para, querendo, apresentar impugnação. Após, com ou sem 

manifestação, devolvam-me conclusos os autos para análise de eventual 

julgamento antecipado ou designação de audiência de instrução e 

julgamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-72.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME (EXECUTADO)

CICERO LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

LANES FERNANDO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000079-72.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME, CICERO LEITE DE 

SOUZA, CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SOUZA, LANES FERNANDO 

PEREIRA LEITE Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento 
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Univales – Sicredi Univales MT/RO em face de Cicero Leite de Souza 

Motos E, nome fantasia: Aliança Motos e outros. 1. Citem-se os 

executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste 

no mandado que os executados poderão opor embargos à execução no 

prazo de quinze dias, contado da juntada aos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme 

artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil. 1.2 Conste ainda que, no 

prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados 

poderão requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (art. 916). 1.3 O Oficial de Justiça deverá indagar as partes 

executadas se existe proposta de acordo (art. 154, inciso VI, NCPC). 1.4 

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação dos executados, ressaltando-se que “A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 

829, par. 2º). 1.5 Arbitro os honorários advocatícios em 05% (cinco por 

cento) sobre o valor do débito, atualizado pelo INPC, para o caso de pronto 

pagamento, e em 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor para o caso 

de prosseguimento da ação, o que faço com esteio no art. 827, par. 1º, do 

Código de Processo Civil. 2. Não sendo efetuado o pagamento 

voluntariamente e tendo sido certificado pelo oficial de Justiça a 

inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à penhora 

“online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as diligências 

necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de minuta de 

bloqueio e protocolo. 2.1. Resultando positiva a pesquisa de numerário por 

meio do sistema Bacenjud, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 2.2. Na sequência, caso positivo o 

bloqueio (de valor que não se afigure ínfimo), intimem-se os devedores 

para, querendo, comprovem no prazo de cinco dias que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, par. 3º, II, do 

CPC), ciente a parte credora de que os valores permanecerão em conta 

judicial à disposição do Juízo até que tenha decorrido o referido prazo. 

2.3. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do(s) executado(s), a 

indisponibilidade será convertida automaticamente em penhora, 

devendo-se emitir ordem eletrônica de transferência de valores para conta 

judicial remunerada, em estabelecimento oficial de crédito, 

independentemente de termo de penhora, conforme dispõe o art. 854, par. 

5º, do CPC. Em tal oportunidade, intime-se a parte executada. 2.4. 

Decorrido o prazo sem insurgência da(s) parte(s) executada(s), 

expeça-se alvará para levantamento dos valores penhorados pela(s) 

parte(s) exequente(s), intimando-a(s) para retirá-lo no prazo de 05 (cinco) 

dias, dentro do qual deverá(ão) também se manifestar(em) sobre o 

prosseguimento da execução. 3. Observe-se que, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal” (art. 212, par. 2º, do 

CPC). 4. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 4.1. Penhorados os bens, 

observe-se o disposto no art. 840 do CPC e seus parágrafos quanto ao 

depósito dos bens. 4.2. Na hipótese de a parte exequente ter indicado à 

penhora bem imóvel, deverá ser intimado para, sob pena de ficar 

automaticamente prejudicada a sua pretensão, juntar aos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias cópia da respectiva matrícula. 4.2.1. Apresentada 

tempestivamente a matrícula, deverá o próprio cartório lavrar o termo de 

penhora, intimando-se: a) a parte exequente para comprovar a sua 

averbação junto ao ofício imobiliário no prazo de 10 (dez) dias (art. 844 do 

CPC); b) a(s) parte(s) executada(s) e cônjuge (art. 842 do CPC). 4.2.2. 

Sem prejuízo do cumprimento do determinado no subitem anterior, deverão 

ser os autos encaminhados ao Sr. Avaliador Judicial para que avalie o 

imóvel penhorado, intimando-se após a parte para que se manifeste sobre 

a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias (caso o avaliador manifeste 

impossibilidade de avaliar o bem por estar localizado fora da área de 

competência territorial da comarca, deverá ser deprecada a realização da 

avaliação e demais atos executórios). 5. Não encontrados bens passíveis 

de penhora, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que 

guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este 

for pessoa jurídica (art. 836, par. 1º, do CPC), intimando a(s) parte(s) 

executada(s) para indicar(em) bens passíveis de penhora (art. 774, V, do 

CPC), com a advertência de que é atentatório à dignidade da justiça o ato 

do executado que, intimado, não indica ao juiz, em 05 dias, quais são e 

onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores. 5.1. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens penhoráveis, sob pena de 

extinção. 6. Efetivada a penhora, a(s) parte(s) executada(s) deverá(ão) 

ser, de imediato, intimada(s). 7. Não apresentada qualquer impugnação ou 

rejeitada, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e sob pena de extinção do processo, diga se tem interesse, 

observada a ordem de preferência estabelecida pela lei: a) primeiramente, 

na adjudicação do bem penhorado, pelo valor da avaliação (art. 876 do 

CPC); b) em segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 879, 

I, do CPC), hipótese em que deverá expor as condições em que pretende 

que seja realizada a alienação (art. 880 do CPC); c) em terceiro lugar, de 

forma fundamentada e justificando as razões pelas quais não pretende a 

alienação por iniciativa particular, na alienação judicial (art. 881 do CPC), 

hipótese em que poderá indicar o leiloeiro público (art. 883 do CPC); d) 

como última alternativa e de forma fundamentada, no usufruto de bem 

móvel ou imóvel, hipótese em que deverá detalhar minuciosamente como 

pretende que se dê o usufruto. 8.1. Requerida a adjudicação, intime(m)-se 

a(s) parte(s) executada(s) para que se manifeste(m) sobre o pedido de 

adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a inclusive quanto à 

possibilidade de remição da execução caso se trate de imóvel hipotecado 

(art. 877, par. 3º, do CPC). 8.1.1. Decorrido o prazo sem manifestação, e 

em sendo o valor da avaliação inferior ao valor do débito, lavre-se o auto 

de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou ordem 

de entrega (bem móvel) à parte adjudicante (art. 877 do CPC), a qual deve 

ser intimada para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste sobre o 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de extinção. 8.1.2. Decorrido o prazo sem 

manifestação, e em sendo o valor da avaliação superior ao valor do 

débito, intime-se a parte exequente para que deposite a diferença entre o 

valor da avaliação e o valor da execução em cinco dias. 8.1.3. Realizado o 

depósito, lavre-se o auto de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta 

(bem imóvel) ou ordem de entrega (bem móvel) à parte adjudicante. 

Comprovado o registro da carta ou cumprido o mandado de entrega, 

expeça-se alvará para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) 

executada(s). 8.2. Requerida a alienação por iniciativa particular, em hasta 

pública ou o usufruto, voltem os autos conclusos para as respectivas 

deliberações. No mais, deixo de designar audiência preliminar de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de 

instalação de CEJUSC na Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em 

referida audiência é desaconselhável, por violar o princípio da 

confidencialidade. A confidencialidade “implica o sigilo de toda informação 

obtida pelo conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1] Ora, 

não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta magistrada, 

como sua assessoria, estarão em contato direto com o julgamento de 

mérito da causa. A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, 

cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes”. Ainda em relação à assessoria, ou à 

possibilidade de se designar servidor exclusivamente para a função, 

tem-se que a Lei exige capacitação mínima por meio de curso realizado 

por entidade credenciada (art. 167, § 1º, CPC). Como não há servidor ou 

membro de assessoria capacitado, esta via resta inviabilizada. O artigo 

139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, adequando-o à 

causa e tornando o processo mais efetivo. Ademais, será assegurada a 

possibilidade de realização de audiência de composição caso se mostre 

viável sua realização após defesa e réplica. Assim, constata-se que não 

há qualquer prejuízo na flexibilização aqui operada. Portanto, não há que 

se falar em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a medida de flexibilização 

é temporária e somente será mantida enquanto ausente estrutura apta à 

realização do procedimento completo trazido com a nova Lei. Intimem-se. 

Demais diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000148-07.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI MORANDINI (EXECUTADO)

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000148-07.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ENEIDA 

TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP, ENEIDA TERESINHA 

FRANDOLOSO, EDINEI MORANDINI Vistos, etc. 1. Citem-se os executados, 

por carta, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6.830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. 2. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de 

citação. 4. Sem êxito a citação por Oficial de Justiça, independente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações previstas no inciso IV do 

mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. Decorrido o prazo de 

citação sem o pagamento do débito, o Oficial de Justiça fará a penhora de 

bens dos devedores, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora. 5. Não pago o débito e não 

localizados bens para penhora, intime-se o exequente para que, no prazo 

de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a”, do Provimento nº. 10/2007 – CGJ. 6. Deixo consignado que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ dos devedores 

e o saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line 

seja acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. 8. Os executados poderão, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora, 

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

garantia. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000138-60.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARTINS ROCHA (EXECUTADO)

E MARTINS ROCHA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOHN LENO SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000138-60.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: E MARTINS 

ROCHA E CIA LTDA - ME, JOHN LENO SILVA FERREIRA, ELIAS MARTINS 

ROCHA Vistos, etc. 1. Citem-se os executados, por carta, nos termos do 

artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 2. 

Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação 

por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de citação. 4. Sem êxito a citação por Oficial de 

Justiça, independente de nova manifestação da Fazenda Pública, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em 

seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão 

oficial. Decorrido o prazo de citação sem o pagamento do débito, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens dos devedores, procedendo-se desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora. 5. 

Não pago o débito e não localizados bens para penhora, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a”, do Provimento nº. 

10/2007 – CGJ. 6. Deixo consignado que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ dos devedores e o saldo atualizado do débito 

para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. 8. Os executados 

poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora, do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou do seguro garantia. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000139-45.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR BRONZATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000139-45.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EVANDRO 

CESAR BRONZATTI Vistos, etc. 1. Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6.830/80, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. 2. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de citação. 4. Sem 

êxito a citação por Oficial de Justiça, independente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e 

com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e 

publique-se uma vez no órgão oficial. Decorrido o prazo de citação sem o 

pagamento do débito, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do(s) 

devedor(s), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora. 5. Não pago o débito e não 

localizados bens para penhora, intime-se o exequente para que, no prazo 

de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a”, do Provimento nº. 10/2007 – CGJ. 6. Deixo consignado que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7. Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 
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Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. 8. O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora, 

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

garantia. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000140-30.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JAILSON GOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000140-30.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: G F IND COM DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, JAILSON GOIS Vistos, etc. 1. Citem-se os 

executados, por carta, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei 

6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. 2. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de citação. 4. Sem êxito a citação por Oficial de Justiça, 

independente de nova manifestação da Fazenda Pública, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em 

seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão 

oficial. Decorrido o prazo de citação sem o pagamento do débito, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens dos devedores, procedendo-se desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora. 5. 

Não pago o débito e não localizados bens para penhora, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a”, do Provimento nº. 

10/2007 – CGJ. 6. Deixo consignado que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ dos devedores e o saldo atualizado do débito 

para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. 8. Os executados 

poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora, do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou do seguro garantia. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000141-15.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR LUIZ PIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000141-15.2020.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EDGAR LUIZ PIN 

Vistos, etc. 1. Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, 

incisos I e II, da Lei 6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 2. Para a 

hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por 

carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de citação. 4. Sem êxito a citação por Oficial de 

Justiça, independente de nova manifestação da Fazenda Pública, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em 

seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão 

oficial. Decorrido o prazo de citação sem o pagamento do débito, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens do(s) devedor(s), procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora. 5. Não pago o débito e não localizados bens para penhora, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a”, do Provimento nº. 

10/2007 – CGJ. 6. Deixo consignado que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. 8. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora, do depósito, da juntada da prova da fiança bancária 

ou do seguro garantia. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-62.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000069-62.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): UZIEL BORGES DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de 

contrato c/c tutela de urgência ajuizada por Uziel Borges do Santos em 

face da instituição financeira Banco Bradesco Financiamentos S/A, todos 

qualificados na inicial. Pedido de habilitação de advogado do polo passivo 

ao id. 18256217. Em determinação de id. 18226304, foi indeferido o 

benefício da justiça gratuita, bem como determinou-se que o autor 

recolhesse as custas judiciais. Posteriormente, a parte autora se 

manifestou requerendo a desistência da ação (id. 19583623). É, em 

síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo 

será extinto sem julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a 

desistência da ação. No caso, não há impedimento para homologação da 

desistência. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII 

do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista que não houve citação. Pela 
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mesma razão, dispenso a intimação da parte requerida acerca da 

presente sentença. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o 

trânsito em julgado desde já, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000040-12.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI LOPES PINEDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000040-12.2019.8.11.0100. REQUERENTE: SIRLEI LOPES PINEDA 

REQUERIDO: EUNICE FERREIRA DE MELO Vistos etc, Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(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. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por SIRLEI LOPES PINEDA, objetivando receber o valor total de 

R$149,00, referente venda de produtos de beleza. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Reclamada apesar de intimada (id 17522450) não 

compareceu para à audiência de conciliação, e não apresentou 

contestação, portanto decreto a sua revelia e aplico seus efeitos. 

Constato que é fato incontroverso que a Reclamante é credora da parte 

Reclamada no valor de R$149,00, consoante nota promissória juntada aos 

autos, e não contestada pela Reclamada. Assim a procedência do pedido 

inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO Ante ao exposto e, por tudo que dos 

autos consta, decreto à revelia da parte reclamada, julgo PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na petição inicial para, condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente o valor de R$149,00, devidamente corrigido pelo 

índice INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que 

incidirão a partir da data da venda dos produtos. Com arrimo 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). Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-78.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROMERSON JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010127-78.2014.8.11.0100. REQUERENTE: BENEDITO ROMERSON JESUS 

DE ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por BENEDITO ROMERSON JESUS DE ALMEIDA 

em desfavor de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte Reclamante alega que é cliente da Reclamada há bastante tempo, 

sempre cumprindo com suas obrigações, no entanto, afirma ter sido vítima 

de fraude, uma vez que não realizou a compra que deu origem a 

negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$99,00 vencida em 06.04.2014. Por essas razões requer a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da ré por danos 

morais. Diante da negativa de débito e evidente hipossuficiência da parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. Devendo ser observado que não trouxe a 

Reclamada, nenhum documento que retire a validade das afirmações 

contidas na inicial. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, entendo que a Reclamada inseriu os dados 

da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No que tange ao 

pedido da Reclamada quanto à aplicação do teor da Súmula 385 STJ, 

verifico que no caso em apreço, não merece acolhimento, posto que as 

negativações constantes do extrato de negativação juntados com a 

contestação, são posteriores a que está sendo discutida nesta demanda. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização por danos 

morais em R$3.000,00, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor 

de R$99,00 vencida em 06.04.2014; b) CONDENAR a Reclamada em danos 
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morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, extinguindo o 

feito com resolução de mérito. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo 

ao débito ora discutido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-84.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BUZINHANI LIVINIETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000462-84.2019.8.11.0100. REQUERENTE: MARCIA BUZINHANI LIVINIETZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por MARCIA 

BUZINHANI LIVINIETZ, alegando que seu nome foi negativado por faturas 

indevidas, nos valores de R$201,63 vencimento 04.02.2019 e R$200,81 

vencida em 15.03.2019, referente a UC 6/2711649-0 que alega inexistir, 

visto que em sua residência existem apenas outras duas UC nºs 

6/915561-5 e UC 6/2712473-4. A Reclamada apesar de apresentar 

contestação, não compareceu à audiência conciliatória, portanto, decreto 

sua revelia, e aplico seus efeitos. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser confirmado em seu favor à inversão do ônus da prova 

deferida no evento 20950469, uma vez que presente a verossimilhança de 

suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Assim, não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança, 

razão pela qual a procedência do pedido de declaração de inexistência 

dos débitos é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, entendo que a Reclamada inseriu os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização por danos morais em 

R$4.000,00, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada 

em danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

(súmula 362 do STJ); b) CONFIRMAR a liminar concedida no ID 20950469, 

tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos, extinguindo o feito 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA Nº. 16/2020-DF

 O Exmo Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n. 249/2020, expedidas pelo 

Presidente Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Corregedor-Geral de 

Justiça deste Tribunal, que decretou o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19 (novo coronavírus) 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,

 RESOLVE

 Art. 1º Revogar a Portaria n. 13/2020-DF de 17 de março de 2020, 

disponibilizada no DJE n.10698, que dispôs sobre a realização de 

correição parcial ordinária nos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de 

Campinápolis, que teriam inicio no dia 31 de março de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000043-97.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO PEREIRA OAB - SP111493 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE PAULA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, 

impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas de 

distribuição da presente missiva, bem como da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, quantias estas que deverão ser recolhidas através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Carta Precatór ia e 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia dos 

comprovantes de depósito, nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

para atuação do meirinho é para cumprimento de 02 (duas) diligências na 

Região Morro do Funil. CAMPINÁPOLIS, 26 de março de 2020. PRISCYLLA 

MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000394-34.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI STERMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MACHADO (REU)

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar acerca da 

devolução dos Avisos de Recebimento (AR) juntados no Id. 27394346 e Id. 

27394365, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito. Cláudia, 26 de Março de 2020. Rosana Ap. 

Berto Cavalcante da Silva Gestora Judiciária SEDE DA VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA - INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, Centro, 

CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 TELEFONE: (66) 35462629

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000534-68.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para impugnar a Contestação e os 

documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. Cláudia, 26 de 

Março de 2020. Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestora Judiciária 

SEDE DA VARA ÚNICA DE CLÁUDIA - INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, 

Quadra P3, Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 TELEFONE: (66) 

35462629

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-78.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRIBUSKI GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

PROCESSO n. 1000792-78.2019.8.11.0101 Valor da causa: R$ 10.187,68 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: MARIA TRIBUSKI 

GONCALVES Endereço: Rua Maringá, 01, Habitar Brasil, CLÁUDIA - MT - 

CEP: 78540-000. POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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 Sala: Cláudia V. Única - Conciliação Data: 

30/01/2020 Hora: 13:20. 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. CLÁUDIA, 9 de janeiro de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000107-37.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT13439/B (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, para cumprimento do Ato Deprecado, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(Emissão de Guias Online - Diligência Oficial de Justiça), no valor de R$ 

20,00 (vinte reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", 

bem como encaminhar a Guia e o Comprovante de Pagamento, sob pena 

de devolução da presente missiva sem cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON TITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 50 de 272



Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que o endereço da parte autora não é atendido pelos Correios, 

bem como não houve o deferimento da gratuidade da justiça, o que 

impossibilita a intimação do requerente via Oficial de Justiça. Assim sendo, 

impulsiono estes autos a fim de intimar NOVAMENTE a parte autora na 

pessoa de seu advogado, para cumprir a determinação judicial a seguir 

transcrita: "1. Intime-se pessoalmente a parte autora para dar andamento 

ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, assinalando 

que a inércia caracterizará abandono da causa, com as penalidades 

cabíveis, nos termos do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-67.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE GOMES DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que o endereço da parte autora não é atendido pelos Correios, 

bem como não houve o deferimento da gratuidade da justiça, o que 

impossibilita a intimação pessoal do requerente via Oficial de Justiça. 

Assim sendo, impulsiono estes autos a fim de intimar NOVAMENTE a parte 

autora na pessoa de seu advogado, para cumprir a determinação judicial a 

seguir transcrita: "1. Intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito, assinalando que a inércia no prazo caracterizará abandono da 

causa, com as penalidades cabíveis, nos termos do Código de Processo 

Civil. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-03.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/06/2019 Hora: 

14:30, na sede do Juízo da Comarca de Cláudia/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000650-74.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATA DA LUZ LANDWOIGT - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 29/10/2019 Hora: 

14:40, na sede do Juízo da Comarca de Cláudia/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000759-88.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ESTEVAO LERNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENAIDE MARIA STREIT (REU)

LAURI ALFREDO STREIT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar as provas que efetivamente pretende produzir, 

justificando sua relevância para o deslinde da demanda, sob pena de 

indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000422-02.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBRAIR SILVA ALEXANDRE (REU)

JULIAN BORTOLANZA (REU)

FABIO EMANUEL ARAUJO E SILVA PEREIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o teor da certidão de 

ID 30770901, sob pena de extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-69.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000079-69.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Para análise do pedido de justiça gratuita, intime-se a parte autora para 

comprovar nos autos seus rendimentos ou requerer o parcelamento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 27 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000461-96.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR GOMES DE ANDRADE (REQUERIDO)

NAIR MATTOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

NATALICIA DA SILVA CICOTTE (REQUERIDO)

ANA BELA DE MATOS DA SILVA (REQUERIDO)

WALTER VALMIR LUDWIG (REQUERIDO)

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG (REQUERIDO)

NOEL JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

REGINA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

JAIME JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE DE FATIMA FARDIN (REQUERIDO)

HILDA MATTOS DA SILVA FARDIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

para cumprimento do Mandado de Citação da parte requerida NATALÍCIA 

DA SILVA CICOTTE, tendo em vista que seu endereço não é atendido 

pelos Correios por ser na zona rural, junto a Comarca de Sinop/MT, 

devendo para tanto, efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (Emissão de Guias Online - Diligência Oficial de Justiça), cujo 

valor e zoneamento deverá ser consultado diretamente na Central de 

Mandados da mencionada Comarca, bem como encaminhar a Guia e o 

Comprovante de Pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84225 Nr: 1247-36.2014.811.0101

 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: DORIVAL ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de 

CONCEDER o auxílio doença, em 91% do salário de benefício, nos termos 

do artigo 61 da Lei n. 8.213/91, a partir de 23.07.2015, no prazo de 30 

(trinta) dias, até a reabilitação profissional do autor, com os seguintes 

parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo 

regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à 

Fazenda Pública; b) juros de mora de acordo com manual de cálculos da 

Justiça Federal; e, consequentemente, DETERMINO que o requerido inicie o 

procedimento de reabilitação do segurado, em seus sistemas.

 Para fins de implantação do benefício, nos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ:

a) nome da segurada: DORIVAL ANTONIO

b) benefício concedido: auxílio-doença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 1317-53.2014.811.0101

 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: Sonia Maria de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO TEODORO DE 

OLIVEIRA - OAB:26118/O, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

10.06.2014 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), no prazo de 30 (trinta) dias com os seguintes 

parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo 

regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à 

Fazenda Pública; b) juros de mora de acordo com manual de cálculos da 

Justiça Federal, confirmando a liminar concedida em 13.09.2015

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84906 Nr: 46-72.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERI APARECIDA NUNES MARQUES ME, 

CLERI APARECIDA NUNES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema BAcenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias bem como informar se pretende adjudicar o veículo 

penhorado pelo valor da avaliação.

3. Ainda, considerando que a parte executada não apresentou qualquer 

manifestação acerca do bloqueio de R$ 675,42 (Ref. 20), expeça-se 

alvará de levantamento do valor em favor do Exequente no prazo de 05 

(cinco) dias.

4. Deverá ainda o Exequente caso elabore novos pedidos, apresentar o 

calculo da dívida atualizado, levando-se em conta os valores já 

bloqueados bem como o valor da avaliação do veículo penhorado.

 5. Diligências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 1424-63.2015.811.0101

 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: ROSIMBO LUIZ CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ESMERALDA LTDA, WALTER SALVI, ROSA LUCINI SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Alexandre de Melo e 

Rodrigues - OAB:8.027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:OAB/MT 17.585

 3. Fixo como pontos controvertidos: a) existência de débito acerca da 

transação feita entre as partes envolvendo a compra e venda do imóvel 

objeto da matrícula n. 4.140 do CRI local e a existência de débito referente 

a despesas na empresa Pneus e Borracharia Castanheira; b) se o negócio 

jurídico realizado pelos Requeridos é nulo; c) existência de dano moral.

 4. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

5. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 04 de 

JUNHO DE 2020, às 13:00 horas.

5.1 Intimem-se as partes para comparecerem, oportunidade em que será 

colhido depoimento pessoal das partes, sob pena de confesso (art. 385, § 

1º, CPC/2015).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000461-96.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR GOMES DE ANDRADE (REQUERIDO)

NAIR MATTOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

NATALICIA DA SILVA CICOTTE (REQUERIDO)

ANA BELA DE MATOS DA SILVA (REQUERIDO)

WALTER VALMIR LUDWIG (REQUERIDO)

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG (REQUERIDO)

NOEL JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

REGINA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

JAIME JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE DE FATIMA FARDIN (REQUERIDO)

HILDA MATTOS DA SILVA FARDIN (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000461-96.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Comprovado o parcelamento das custas, RECEBO a inicial. 2. Ante a 

natureza da relação jurídica em questão e do provimento desejado, sem 

que vislumbre risco de ineficácia, caso seja ele concedido posteriormente, 

postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o 

contraditório, com o fito de obtenção de maiores elementos para a 

formação do convencimento do Juízo. 3. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (art. 335, inciso III). 4. Após, imediatamente, 

concluso para exame da medida antecipatória pleiteada. 5. Diligências 

necessárias. Cláudia, 26 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000076-17.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FRANCISCO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000076-17.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por 

ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 3. Trata-se de Ação 

de Exoneração de Alimentos postulada por ANTONIO CARLOS TEIXEIRA 

PEREIRA em face de DJULIA FRANCISCO PEREIRA. Alega em síntese que 

a requerida é sua filha, que atingiu sua maioridade, assim deve cessar sua 

obrigatoriedade de prestar alimentos. Requer em sede de tutela de 

urgência a exoneração da pensão alimentícia em favor de sua filha, sob o 

argumento que atingiu a maioridade, e pode prover seu próprio sustento, 

inexistindo motivo para continuidade da obrigação alimentar. Com a inicial 

apresentou documentos. É o breve relato. Decido. Pois bem. Consoante se 

extrai do art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela 

de urgência necessário se faz a análise de dois elementos, quais sejam: 

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

processo. No caso dos autos, não verifico a presença de ambos os 

requisitos exigidos, vez que a probabilidade do direito não resta 

demonstrado por meio das provas apresentadas pelo autor em que nada 

comprovam suas afirmações, é necessário que haja uma mudança na sua 

situação financeira como alimentante, e que ela seja comprovada, o que in 

casu, não ocorreu na presente situação, bem como não trouxe elementos 

que demonstrassem a possibilidade de sua filha se sustentar sozinha. 

Vale ressaltar que a maioridade civil por si só, não se demonstra como 

requisito suficiente para a exoneração dos alimentos percebidos, vejamos: 

Súmula 358 do STJ: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que 

atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, 

ainda que nos próprios autos. A par da relação de obrigação de zelo e 

promoção do desenvolvimento dos filhos, estabelece-se entre os 

parentes, um vínculo de solidariedade, que os une no dever moral e legal 

de ajuda mútua. Eis a lição doutrinária: “(...) a obrigação alimentar se funda 

no princípio da solidariedade (art. 3°, I), que se impõe à organização da 

sociedade brasileira. A família é base da sociedade (art. 226), o que torna 

seus efeitos jurídicos, notadamente os alimentos, vincados ao 

direito/dever de solidariedade” (Paulo Lôbo. Famílias, ed. Saraiva, p.345). 

Dessa orientação não discrepa a jurisprudência: “Com a maioridade, 

extingue-se o poder familiar, mas não cessa, desde logo, o dever de 

prestar alimentos, fundado a partir de então no parentesco. É vedada a 

exoneração automática do alimentante, sem possibilitar ao alimentando a 

oportunidade de manifestar-se e comprovar, se for o caso, a 

impossibilidade de prover a própria subsistência”. (STJ, REsp 739.004/DF, 

Rel. Min.Nancy Andrighi) Disso decorre que não basta o argumento da 

maioridade para fundamentar a negativa de alimentos a filha que os 

reclama de seus pais; é preciso que se demonstre, de modo claro, o 

porquê de não serem mais devidos os alimentos. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO 

MAIOR DE IDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DO PAGAMENTO DA PENSÃO 

ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. DEVER DE SOLIDARIEDADE DECORRENTE 

DA RELAÇÃO PARENTAL. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. Em se 

tratando de ação de exoneração de pensão alimentícia, inviável se opere a 

exoneração por decisão liminar, quando não há presente prova cabal 

acerca da real diminuição da capacitação financeira do alimentante e de 

modificação na necessidade da alimentanda. Necessária ampla dilação 

probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio 

necessidade-possibilidade. Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 

70065570517, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

30/09/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2015). Assim, 

não estando presente a prova inequívoca a demonstrar a verossimilhança 

do alegado, ao menos nesse momento o pedido de tutela de urgência não 

merece ser acolhido. 4. PAUTE-SE audiência com a Sra. Conciliadora. 5. 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento. CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 6. Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. 7. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 8. Restando 

infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e 

impugnação, voltem conclusos. 9. Promova a(o) Sra(o) Gestor(a) a 

retirada do nome da genitora Sr.ª Silvana Francisco do polo passivo e 

inclua-se o nome de DJULIA FRANCISCO PEREIRA, vez que completou a 

maioridade civil. 10. Diligências necessárias. Cláudia, 27 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-43.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI GRAGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. SENTENÇA 1. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo 

firmado entre as partes, com o pedido de extinção do feito. As cláusulas 

da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual não verifico 

empecilho à sua homologação. Neste instante, cumpre registrar: (...) O 

inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a decisão 

homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não há aqui 

verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 2015: p. 

732). O processo é de ser extinto, uma vez que as partes requereram a 

extinção do feito em decorrência do acordo pactuado nos autos ter sido 

devidamente cumprido. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, 

alínea “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Levante-se eventual penhora/caução existente nos autos. Expeça-se 

alvará judicial para levantamento de numerário depositado nos autos, em 

favor da parte ou de seu advogado, caso tenha poderes para tanto. 

Custas processuais pela parte autora, as quais já foram pagas. 2. P.R. 

Desnecessária intimação das partes. 3. Determino a dispensa do prazo 

recursal e por conseguinte determino o arquivamento com as cautelas de 

estilo. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 27 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000298-19.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BABY FAE (EXECUTADO)

HIGO REINALDO DE PONTES (EXECUTADO)

PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. SENTENÇA 1. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo 

firmado entre as partes, com o pedido de extinção do feito. As cláusulas 

da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual não verifico 

empecilho à sua homologação. Neste instante, cumpre registrar: (...) O 

inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a decisão 

homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não há aqui 

verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 2015: p. 

732). O processo é de ser extinto, uma vez que as partes requereram a 

extinção do feito em decorrência do acordo pactuado nos autos ter sido 

devidamente cumprido. Indefiro a suspensão do processo até o 

cumprimento integral do débito, eis que caso não seja cumprido, basta a 

parte requerer o cumprimento de sentença. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo 

constante nos autos e por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito. Levante-se eventual penhora/caução existente 

nos autos. Expeça-se alvará judicial para levantamento de numerário 

depositado nos autos, em favor da parte ou de seu advogado, caso tenha 

poderes para tanto. Custas processuais pela parte autora, as quais 

encontram-se recolhidas. 2. P.R. Desnecessária intimação das partes. 3. 

Determino a dispensa do prazo recursal e por conseguinte determino o 

arquivamento com as cautelas de estilo. 4. Diligências necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-07.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

EVANDREIA PEREIRA SILVA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO OAB - MT0017235S 

(ADVOGADO(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se o advogado da parte autora para apresentar 

manifestação acerca da certidão contida no Id. 26860366, no prazo de 05 

(cinco) dias, salientando que caso queira junte aos autos o contrato de 

honorários para a expedição dos alvarás. 2. Após, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 27 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-71.2011.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA GRAGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDINO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o pedido da parte autora. Expeça-se alvará judicial para 

levantamento do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud, no prazo de 05 

(cinco) dias na conta bancária indicada pela autora. 2. Para análise do 

pedido da parte autora de prosseguimento do feito, intime-se para 

apresentar cálculo atualizado da dívida, observando-se o valor bloqueado 

e seus acréscimos legais. Prazo: 10 (dez) dias. 3. Após, conclusos. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Dirieito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-78.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o pedido do Exequente. Expeça-se alvará judicial do valor 

bloqueado via sistema bacenjud, no prazo de 05 (cinco) dias, na conta 

informada no termo de audiência. 2. Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo bloqueado via sistema Renajud, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, intime-se a exequente para apresentar manifestação, 

informando ainda se pretende adjudicar o veículo pelo valor da avaliação. 

Caso reste débito em seu favor, deverá requerer o que de direito. Caso o 

valor do veículo supere o valor da dívida, deverá depositar em juízo o 

saldo em favor do devedor. Prazo: 10 (dez) dias. 4. Diligências 

necessárias. Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRADOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial a fim de 

indicar o polo passivo da demanda, eis que por se tratar de obrigação de 

fazer necessário se faz a decisão judicial ser direcionada ao Requerido. 

Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 

27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRADOR (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial a fim de 

indicar o polo passivo da demanda, eis que por se tratar de obrigação de 

fazer necessário se faz a decisão judicial ser direcionada ao Requerido. 

Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 

27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-94.2017.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE THEODORO DA SILVA HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-14.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-15.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELISENA LINS MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(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):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-05.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-89.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 18 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-33.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDIR PIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-88.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA CUETIKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 
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dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-04.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000148-04.2020.8.11.0101 Promovente: 

AUTOR: IGHOR MIGUEIS RIBEIRO Promovido: REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos. Trata-se 

de ação de cobrança/reclamação em que a parte Autora ingressou com 

pedido no Juizado Especial de Cuiabá, mas ao ajuizar a presente 

demanda, o feito de forma equivocada foi remetido para esta Comarca. É, 

em síntese, o Relatório. DECIDO. Considerando que o feito foi distribuído de 

forma errônea, eis que a petição inicial é dirigida ao Juízo de Cuiabá e não 

a este Juízo, tenho por incompetente para análise do feito. Assim, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. P.R. I. Após, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 27 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-32.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NEGRISOLI BERSANI (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente comprovante de pagamento de custas processuais no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000112-47.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI ANTONIO MADALAO (EXECUTADO)

HUIDSON MAGDALAO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente comprovante de pagamento de custas processuais no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-02.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente comprovante de pagamento de custas processuais no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000096-93.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. R. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente comprovante de pagamento de custas processuais no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88862 Nr: 2189-17.2018.811.0105

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MP, JMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS, SdASdMdC-M, SdSdMdC, EMdJdCdC, 

CdALdCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro 

Soares Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, via Dje, 

para se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca da manifestação 

ministerial de referência 239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101243 Nr: 253-83.2020.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Selle S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nerci Rigon, Anacleto Rigon, Andrea Fernanda 

Agustini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Almeida Barbedo - 

OAB:31-B/RO

 Vistos,Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por 

AGROPECÚARIA SELLE S/A, em desfavor de NERCI RIGON, CLARICE 

ELENA RIGON, ANACLETO RIGON e JAQUELINE FELIX RIGON..Muito bem. 

É o breve relatório.De proêmio, anoto que a petição está em ordem, 

conforme determina o art. 522 do Código de Processo Civil.No mais, 

analisando detidamente os autos, noto que não é possível determinar 

especificamente qual é a área objeto de reintegração, visto que conforme 

narrado na petição inicial o imóvel rural denominado Fazenda Tiarajú, 

registrada sob as matrículas L-14. 22.273, L-15. 21.922, L -16-21.924 e 

L-17.22.383, junto ao RGI da Comarca de Cuiabá/MT, localizado neste 

munícipio de Colniza-MT, possuí área total de 12.000,00 há (doze mil 
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hectares), o qual foi invadida em parte nos lotes 14, 15, 16 e 17.Diante 

disso, para que o cumprimento do mandado de imissão de posse não reste 

imaculado de vícios, DETERMINO a intimação da parte autora na pessoa de 

seu advogado Dr. Antônio Paulo Zambrim Mendonça, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o georreferenciamento da área 

mencionada, a fim de especificar os limites da área invadida, objeto de 

reintegração.Além disso, considerando que os autos principais foram 

remetidos à segunda instância, não constando neste processo a petição 

que delimitou o deferimento da tutela de evidência concedida na sentença, 

INTIME-SE a parte requerente, na forma e no prazo acima mencionados, 

para que apresente cópia da petição de fls. 1136/1137 dos autos 

principais.Por fim, considerando que os pedidos versam sobre a 

transferência de posse, ato que depende de caução (art. 520, IV, do 

CPC), INTIME-SE a parte requerente, na forma e no prazo acima 

mencionados, para que comprove o valor venal do imóvel e o valor da 

área invadida, a fim de justificar o valor da causa, ou caso necessário, 

adequá-la.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza-MT, 25 de março de 

2020VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000504-39.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. R. (REQUERENTE)

M. O. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REQUERIDO)

J. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da manifestação do Ministério Público ID 28983827, no prazo legal. 

COTRIGUAÇU, 27 de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000334-68.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000334-68.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.30010806 e anexos (Banco Pan), bem como a Contestação de id. 

n.30213262 e anexos (Banco Bradesco), foram apresentadas 

tempestivamente. Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do 

NCPC, que determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada 

e a vista obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser 

praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, 

procedo a movimentação processual, INTIMANDO a Parte Autora, para, 

querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM 

AQUINO, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MARLI 

RIBEIRO SANTOS 27/03/2020 15:40:45

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000653-36.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANIELE FARIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000653-36.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.290497605, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a Parte Autora/Polo Ativo, para, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 27 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 

27/03/2020 15:59:52

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-55.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TELES DA SILVA OAB - MT27792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000406-55.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Certifico que, a contestação de ID 

23091040, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da Legislação 

vigente, artigo 203, § 4º, do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, INTIMANDO 

a Parte Autora, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 27 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52287 Nr: 3215-06.2017.811.0034

 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: ANA MARIA BATISTA GONÇALVES, AFBGdS, MBBGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Neydianne Batista Gonçalves Soares - 

OAB:27529/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271
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 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-reclusão durante 

todo o período que o segurado permeneceu preso, em favor das infantes 

ANA FLAVIA BATISTA GONÇALVES DE SOUSA e MIRELLY BIANCA 

BATISTA GONÇALVES DE SOUSA, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, salvo as 

alcançadas pela prescrição qüinqüenal, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000134-61.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIANO EDUARDO LOPES 

REQUERIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 19922049 e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 

26682289, no prazo legal, Id. 26702873. Das preliminares. Da 

incompetência absoluta do juízo cível. Desprocede, uma vez que a 

presente demanda não questiona o teor do edital ou a delegação do ente 

público, mas a falha na prestação dos serviços da empresa Requerida, ao 

aplicar a prova do certame que por falta de segurança no dia 24.03.2019 

da realização da prova, foi anulado o certame, sendo assim, competente o 

juízo cível, para processar e julgar a presente ação. Da incompetência 

relativa ao juízo. Afasto, uma vez que a ação poderá ser proposta pela 

parte autora no local onde o réu exerça suas atividades ou mantenha seu 

estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, no domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza, nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95. Da ilegitimidade 

passiva do IBRAE. Rejeito, uma vez que consta dos autos que o IBRAE, foi 

o instituto do qual foi contratado para a realização de Concurso Público, 

incluindo publicações, inscrições, avisos, aplicação de provas, correção, 

recursos, resultados, curso de formação, logística e outros 

procedimentos, conforme consta do contrato, anexo Id. 19922277, logo 

sendo legítimo para figurar no polo passivo. Da ausência de relação regida 

pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante do contrato apresentado 

aos autos observa-se que a empresa requerida tem relação sim com o 

consumidor, vez que procedeu com a realização das inscrições, assim 

rejeito a ausência de relação com CDC. Denunciação da lide do Distrito 

Federal. Rejeito, uma vez que dos autos consta que todas as dotações 

orçamentárias pelas despesas com a execução dos serviços serão 

provenientes da taxa de inscrição arrecada pela Contratada, não havendo 

nenhum ônus para o Distrito Federal. Não havendo mais preliminares, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Reclamação ajuizada 

por Luciano Eduardo Lopes em face de Instituto Brasil de Educação - 

IBRAE, já qualificados nos autos. Notícia na exordial que na data de 

24.03.2019, o certame do qual participou em Brasília/DF, referente ao 

preenchimento de vagas para cargos diversos, da Secretaria de Estado 

do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos (SEDESTMIDH) qual seja um órgão de gestão da administração 

pública do Governo do Distrito Federal, bem como esse certame foi 

elaborado e aplicado pela reclamada, porém, devido as falhas, as provas 

aplicadas no concurso público, no período matutino, foram canceladas. 

Aduz ainda, que devido as falhas o malote contendo as provas teve 

atraso de mais de uma hora até a sua chegada na sala onde o autor se 

encontrava para a realização da prova, afirma ainda que após a chegada 

das provas essas não foram entregues aos candidatos. Assevera que 

diante das falhas ocorridas a prova foi anulada, e com isso teve prejuízos 

conforme consta nos autos, no valor de R$ 1.203,64 (um mil e duzentos e 

três reais e sessenta e quatro centavos), logo não restando alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a indenização pelos 

danos materiais e morais. Juntou documentos com a exordial. Em defesa a 

parte Requerida, Id. 19922049, contesta em preliminar as acima 

mencionadas. E, no mérito contesta em suma que o concurso foi adiado 

em razão do vandalismo ocorrido na data de 24.03.2019, em razão de 

alguns candidatos terem começado a fotografar as provas e divulga-las 

na internet, durante a abertura das provas no dia 24.03.2019 por volta das 

8h15min, e ainda por terem prendidos 06 Coordenadores do concurso na 

Sala de Coordenação da UNIP por mais de 20 minutos, e, ainda pelo fato 

de vários envelopes de provas terem sido furtados. Contesta mais, que os 

vândalos agiram com a intenção de anular a prova, e com isso contesta 

que diante do ocorrido durante a aplicação da prova na data de 

24.03.2019, a mesma foi anulada antes do seu termino, em razão do 

vandalismo ocorrido na Faculdade UNIP. Ainda contesta, que novas datas 

para aplicação das provas foram marcadas e para provar anexa o quadro 

de datas no contexto da contestação, e ao final pela improcedência da 

ação. Realizada audiência de conciliação em 08.05.2019, Id. 19959729, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua 

vez, a parte autora impugnou a contestação, vez que os argumentos 

trazidos na peça contestatória revelam insuficientes e ineficazes, e com 

isso ratifica os termos do pedido de ingresso pela procedência da ação. 

Da análise dos autos, observa-se que o autor se inscreveu no certame da 

Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), do Governo do 

Distrito Federal, e que por razões ocorridas por vandalismo/tumulto no dia 

da prova, qual seja na data de 24.03.2019, o referido certame foi anulado, 

conforme relatado pelo autor em sua exordial, bem como pela Requerida 

em sua defesa. Apesar disso, o referido certame tão somente foi anulado 

em decorrência do vandalismo ocasionado pelo tumulto de alguns 

candidatos no dia da prova, dos quais violaram o sigilo das provas, e com 

isso inviabilizando a continuidade da realização da prova no concurso 

proveniente de cargos diversos no certame da Secretaria de Estado do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos (SEDESTMIDH), certame esse do qual o autor foi inscrito. Dessa 

forma, em razão do tumulto feito por alguns candidatos, tal fato não tem 

por efeito constar de ato ilícito da banca examinadora/organizadora do 

certame, e nem tampouco tal acontecimento tem o nexo de causalidade, 

para no caso presente gerar danos indenizáveis, vez que o fato do 

cancelamento da prova só fora feito em razão do vandalismo. Aliás, 

tem-se que foi de livre e espontânea vontade do autor em participar do 

certame da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH) realizado no 

Distrito Federal. Logo, pode se assim concretizar que não é possível a 

indenização pelos danos materiais, mesmo que o autor resida em outra 
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localidade da Federação, pois ciente estava o Requerente por meio de 

Editais da possibilidade de alteração nas datas da realização da prova, 

quando fatos pudesse ser ocasionados no dia da prova, levando a banca 

examinadora a cancelar o certame em decorrência do tumulto, o qual foi 

violado as provas a serem aplicadas aos candidatos inscritos naquele 

certame. Desta feita, tenho que o autor não faz jus ao pedido de 

indenização a títulos de danos materiais. Lado outro, quanto ao dano moral 

alegado pelo autor, como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de 

banalização do nobre instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos 

autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão 

para o deferimento da pretensão indenizatória. Em caso análogo trago aos 

autos o entendimento jurisprudencial, referente ao certame do concurso 

público para provimento dos cargos da carreira de assistência social do 

Distrito Federal, onde o Tribunal entendeu por sua vez que é inaplicável os 

danos materiais e morais, quando a causa determinante do cancelamento 

do certame foi ocasionada por tumulto de candidatos no dia da realização 

da prova e posterior reaplicação da prova em data prevista em edital, in 

verbis: EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRENCIA. 

PRELIMINARES REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO 

PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DA PROVA. PREVISÃO DE DATA PROVÁVEL 

NO EDITAL. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DE ATO ILÍCITO. TUMULTO DE CANDIDATOS. CAUSA DETERMINANTE. 

DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA 

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A banca examinadora responsável pela execução de 

concurso público possui legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda na qual se pretende indenização por danos materiais e morais 

sob a alegação de que a anulação da prova decorreu de sua falha na 

prestação de serviços. Não há necessidade de formação de litisconsórcio 

passivo entre o Distrito Federal e a pessoa jurídica de direito privado, 

banca organizadora do concurso, se a autora insurge-se apenas contra 

atos praticados pela referida banca. Assim, se apenas a referida banca 

ocupa o polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência 

do Juízo Cível. Preliminares de ilegitimidade e de incompetência passiva 

rejeitadas. 2. Após a inscrição para participação em certame público, o 

candidato passa ter mera expectativa de direito quanto à concretização da 

realização das provas na data inicialmente designada, havendo certa 

margem de discricionariedade da banca organizadora na fixação da 

referida data, inicialmente prevista como ‘data provável’ no edital. 3. Na 

hipótese vertente, houve atraso na entrega dos malotes com as provas 

em um dos locais de prova. Impacientes, alguns candidatos promoveram 

tumulto e violaram o sigilo das provas, inviabilizando a continuidade da 

realização da prova do concurso público para provimento dos cargos da 

carreira de assistência social do Distrito Federal. A par de tal quadro, não 

foi constatado o ato ilícito da banca organizadora do certame, tampouco o 

nexo de causalidade, capaz de gerar danos indenizáveis. 4. Não é 

possível a indenização por danos materiais se foi escolha do candidato 

participar do certame no Distrito Federal, embora resida em outro Estado 

da Federação, ciente da possibilidade de alteração da data da prova 

prevista em edital. 5. De igual modo, não merece prosperar o pedido de 

indenização por danos morais, pois além da inexistência de ato ilícito 

praticado pela demandada, a anulação da prova não caracterizou fato 

excepcional a ensejar violação aos direitos da personalidade da 

demandante. 6. Recurso interposto pela parte autora conhecido e 

desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. (TJDF: Apelação Cível 

nº. 0716352-56.2019.8.07.0001, Relatora Sandra Reves, julgado em 

04.12.2019 e publicado em 21.01.2020). Diante disso, e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO por 

não acolher as preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

da exordial. Por outro lado, por constar dos autos a nomeação da 

advogada dativa, a Dra. Bruna Andrade Breda – OAB/MT 26877-O, (Id. 

20090425), e ainda a sua aceitação na defesa do Requerente, (Id. 

26253301), e, mais por constar dos autos que a causídica prestou seus 

serviços ao Requerente apresentando a impugnação à contestação, Id. 

26682289, tenho por bem ARBITRAR os honorários em 2 (duas) URH - 

Unidade Referencial de Honorários, dos quais serão suportados pelo 

Estado, referente aos serviços prestados na defesa do Requerente, bem 

como DETERMINO que a secretaria expeça a CERTIDÃO de Honorários 

Advocatícios para a referida advogada. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000718-31.2019.8.11.0034. REQUERENTE: DANIEL DOS SANTOS PRADO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

29409542, com documentos (contratos, Id. 29409453/29409545; Faturas – 

Id. 29409548/29409551 e Relatór ios de chamadas,  Id . 

29409546/29409547), dentro do prazo legal, Id. 29421129, por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 29552434, no prazo legal, Id. 29557128. Das 

preliminares. Da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Deixo de 

acolher uma vez que será analisada juntamente com o mérito. Da ausência 

de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto 

a este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. De incompetência absoluta do juizado 

especial. O Requerente suscita em sua impugnação a incompetência em 

razão da necessidade de prova pericial, prova está incompatível com o rito 

do juizado especial. Cumpre mencionar que a cédula de identidade e CPF 

juntados aos autos na defesa, tratam-se dos mesmos anexados pelo 

próprio autor em sua exordial, bem como as assinaturas apostas nos 

documentos são semelhantes, logo afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Sendo assim, não merece guarida tal assertiva 

tendo em vista que as provas contidas nos autos são suficientes para a 

formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de 

Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Daniel dos Santos Prado em 

desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos 

presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em seu 
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nome e CPF em 29.09.2017 no valor de R$ 120,97 (cento e vinte reais e 

noventa e sete centavos), referente ao contrato nº. 0249558775 nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato Boa Vista serviços, produto 

consultado SCPC, emitido através de informações confidenciais, datado de 

14.02.2019, Id. 27354604. Notícia na exordial, que ao dirigir-se a uma loja 

para realizar uma compra a prazo, foi surpreendido com a negativa em 

razão de constar seu CPF restrito, inconformado e ao realizar uma 

consulta em seu CPF, constatou que de fato seu nome e CPF estavam 

restritos nos cadastros de inadimplentes. Alega mais, que desconhece o 

débito, bem como o contrato de nº. 0249558775, e a negativação e que 

tudo fora feita de forma ilegal e arbitrária por parte da empresa Requerida. 

Aduz que nunca recebeu nenhuma notificação do SCPC, informando da 

restrição lhe imposta, afirma que tentou por diversas vezes resolver de 

forma administrativa, mas não obteve êxito, e que diante da arbitrariedade 

em ter seu nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do 

débito e a indenização por danos morais. Juntou documentos com a 

exordial. Realizada audiência de conciliação em 12.02.2020 – Id. 

29163078, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 29409542 a Requerida contesta em preliminar pela 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito e pela impossibilidade da inversão do ônus da prova. E, no mérito 

em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente 

contratou os serviços da Requerida, através da habilitação da linha 

telefônica nº. 66 99983-9567, a qual ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno. E, para provar anexa print de 

telas sistêmicas ao contexto da contestação, e ainda faz a juntada do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, dos quais estão devidamente assinados e 

datados de 10.06.2015; relatório de chamadas e faturas, bem como cópia 

da cédula de identidade e CPF do autor, demonstrando a contratação e 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte pagou normalmente pelas diversas faturas, no entanto ficou 

inadimplente nos meses de outubro/dezembro de 2016 no valor de R$ 

120,97 (cento e vinte reais e noventa e sete centavos), valor do qual o 

autor alega desconhecer. Contesta ainda pela regularidade da cobrança, 

bem como pleiteia pela litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, em razão da parte ter alterado a verdade dos fatos, e, ainda faz 

pedido contraposto para a autora ser compelida ao pagamento do débito 

no valor de R$ 120,97 (cento e vinte reais e noventa e sete centavos), e 

mais pela aceitação das telas sistêmicas, e pela aplicação da súmula 385 

do STJ, e ao final pela improcedência. Na impugnação a parte autora, Id. 

29552434, pugna pela realização de perícia especializada grafotécnica, a 

fim de comprovar a contratação dos serviços prestados, e pleiteia pela 

incompetência do juizado especial, e ainda impugna pelo abuso 

processual, e no mérito, impugna as telas sistêmicas por serem 

produzidas de forma unilateral. Impugna ainda, as faturas por 

demonstrarem de forma inconsistentes a ilegitimidade do debito em nome 

do autor e mais impugna pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, por 

ser a primeira restrição, e ainda impugna o pedido contraposto e ao final 

pela procedência da ação. Pois muito bem. Compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, dos quais estão 

devidamente assinados e datados de 10.06.2015, bem como cópia da 

cédula de identidade e CPF, e ainda, faturas, e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17282/2019—12, referente ao 

período de 06.06.2015 a 24.02.2017 da linha telefônica nº. 66 99983-9567, 

onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Destaco que desses documentos (contratos) ora anexados 

com a contestação, percebe-se a semelhanças das assinaturas com os 

documentos juntados com a exordial. Aliás, os documentos pessoais 

cópia da cédula de identidade e CPF, tratam-se dos mesmos anexados 

com a exordial, sendo assim afastando quaisquer irregularidades na 

contratação, assim desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 

Observo que através dos prints anexos a contestação que o autor 

efetuou o pagamento de algumas faturas referente aos meses de junho a 

dezembro de 2015 e janeiro a setembro de 2016, e, ainda consta que 

deixou de pagar pelas faturas dos meses de outubro a dezembro de 2016, 

e assim ficando inadimplente no valor de R$ 120,97 (cento e vinte reais e 

noventa e sete centavos). Ressalto que a demonstração de que o autor 

efetuou os pagamentos de faturas anteriores, como verifica-se dos prints 

das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica, bem como do contrato firmado entre as partes. Todavia, não 

consta dos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo 

assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Por conseguinte, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação, ou seja, competia ao Requerente 

comprovar que não utilizou e nem mesmo contratou os serviços cobrados 

e oferecidos pela Requerida, referente a linha telefônica n. 66 

99983-9567. Deste modo, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, o 

autor agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais. Logo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. E, na forma e 

fundamentação supra, pela condenação da parte Requerente a pena de 

litigância de má-fé no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem 

revertidos em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma 

do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar o Requerente ao pagamento do valor de R$ 120,97 (cento 

e vinte reais e noventa e sete centavos), valor que será acrescido de 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir 

da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o 

presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-90.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000727-90.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ROSILENE APARECIDA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 60 de 272



SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 29403588, com 

documentos (Faturas, Id. 29404793/29404795 e Relatório de chamadas 

originadas, Id. 29404796), dentro do prazo legal, Id. 29421120 e por sua 

vez a Requerente impugnou – Id. 29719112, no prazo legal, Id. 29781217. 

Das preliminares. Do indeferimento da petição inicial por ausência de 

comprovante de residência válido. Rejeito, uma vez que o comprovante de 

endereço, anexo aos autos, Id. 27530591, em nome de Dinorá de Fátima, é 

da genitora da autora, conforme observa-se nos documentos pessoais, Id. 

27530591, assim provando o vínculo de parentesco entre as partes. Da 

inépcia da inicial - da ausência de documentos essenciais para a 

propositura da ação – da ausência de consulta pessoal extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da 

juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Da 

falta de interesse de agir – pretensão resistida. Em preliminar a Requerida 

arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. 

Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, proposta por Rosilene Aparecida da 

Silva em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas 

nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em 

seu nome e CPF em 19.02.2016 no valor de R$ 110,69 (cento e dez reais e 

sessenta e nove centavos), referente ao contrato nº. 0265503864 nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato Serasa Experian - Crednet, 

emitido através de informações confidenciais, datado de 21.11.2019, Id. 

27530591. Notícia na exordial, que ao tentar contrair crédito no mercado 

local foi surpreendida com a negativa de concessão, sob a justificativa 

que estava com o nome restrito no cadastro de inadimplentes. Aduz mais, 

que contatou a Requerida, e oportunidade em que informou que 

desconhece todos os débitos cobrados pela empresa, e que tudo não 

passa de um grave erro, no entanto a Requerida não dignou em solucionar 

o problema e nem tampouco cessar os danos causados. Afirma que 

diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração 

de inexistência do débito e a indenização por danos morais Juntou 

documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

12.02.2020 – Id. 29163066, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 29403588 a Requerida contesta em 

preliminar as acima elencadas. E, no mérito em suma contesta pelo 

exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou os serviços 

da Requerida, através da linha telefônica nº. 66 99668-4821, conta 

0265503864, no período de 03.12.2015 a 01.06.2016, e mais que a parte já 

utiliza dos serviços da Requerida na modalidade pré-paga e na data de 

03.12.2015 a autora solicitou a migração do seu plano para a modalidade 

Controle, e assim gerando a emissão de faturas mensais pelos serviços 

contratados. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, e ainda faz a juntada de faturas e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17313/2019—12 períodos de 

03.12.2015 a 01.06.2016, com o extenso consumo na linha 66 

99668-4821, demonstrando a contratação e utilização dos serviços 

oferecidos pela Requerida. Contesta mais, que a parte pagou normalmente 

pela fatura do mês de janeiro de 2016, porém ficou inadimplente nas 

faturas dos meses de fevereiro a abril de 2016 no valor de R$ 110,69 

(cento e dez reais e sessenta e nove centavos), do qual a autora alega 

desconhecer e ainda que diante da inadimplência a linha foi definitivamente 

desativada. Assevera também em sua defesa pela legitimidade da 

cobrança, e mais pela improcedência do pedido de declaração de 

inexistência dos débitos; pela aceitação de telas sistêmicas como meio de 

prova; pela inexistência do dano moral, e ainda faz pedido contraposto 

para a autora ser compelida ao pagamento do débito no valor de R$ 

110,69 (cento e dez reais e sessenta e nove centavos), e ao final pela 

improcedência. Por sua vez, a Requerente impugnou a contestação – Id. 

29719112, em sua integralidade, impugnando as telas sistêmicas por 

serem provas produzidas de forma unilaterais e mais impugnou o pedido 

de condenação da parte autora as penas de litigância de má-fé, bem como 

o pedido contraposto, e ao final reiterou dos os termos da inicial pela 

procedência da ação. Pois muito bem. Compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17313/2019—12 períodos de 

03.12.2015 a 01.06.2016, onde por sua vez demonstra a contratação dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Observa-se mais, que através dos 

prints anexos a contestação que a autora efetuou o pagamento da fatura 

do mês de janeiro de 2016, e, ainda consta que deixou de pagar pelas 

faturas dos meses fevereiro a abril de 2016, e assim ficando inadimplente 

no valor de R$ 110,69 (cento e dez reais e sessenta e nove centavos), 

por falta de quitação dos boletos. Por conseguinte, a demonstração de 

que a autora efetuou o pagamento de fatura anterior, como verifica-se dos 

prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes, no mais observa-se que a parte não negada a 

contratação apenas diz que desconhece a suposta dívida em seu nome. 

Entretanto, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da contratação, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse 

modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela Requerida, 

trazendo aos autos o comprovante de pagamento das faturas 

questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a 

linha telefônica nº. 99668-4821. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Por outo lado, quanto a alegação da 

litigância de má-fé, não vislumbro ao presente caso, as hipóteses dos 

artigos 80 e seguintes do NCPC. E, por sua vez quanto a alegação da 

notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia da devedora a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo a credora pela ausência do 

envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para condenar a 

Requerente ao pagamento do valor de R$ 110,69 (cento e dez reais e 

sessenta e nove centavos), constante do extrato anexo aos autos, do 

qual será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000371-32.2018.8.11.0034. REQUERENTE: GEISSE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 21818779 e 28712891, 

dentro do prazo legal, Id. 22139508 e por sua vez a Requerente impugnou, 

Id. 29057910, no prazo legal – Id. 29063561. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de desconstituição de dívida c.c. reparação por danos 

morais por inscrição indevida no SCPC, proposta por Geisse Martins da 

Silva em desfavor de Fundo de Investimento em Direito Creditórios não 

Padronizados-NPL1, já qualificados nos autos. Em síntese alega que teve 

seu nome e CPF indevidamente negativados em 15.02.2017, no valor de 

R$ 2.183,55 (dois mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente ao contrato 1012481250000701, nos órgãos de 

restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar traz aos autos o extrato about blank, emitido por 

informações confidenciais, datado de 08.11.2018, Id. 16423932. Sustenta 

na exordial, que ao tentar fazer compras no crediário em estabelecimento 

distinto teve o seu crédito negado, devido à restrição lhe imposta. Notícia 

que ao checar as informações sobre a pendência em seu nome, 

constatou se a restrição, e assim procurou a Requerida, no entanto a 

funcionária disse que o débito era devido e que deveria ser pago, e com 

isso até o presente momento nada foi resolvido e a restrição em seu nome 

ainda continua no cadastro de inadimplentes. Afirma que diante da 

arbitrariedade não lhe restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Realizada a audiência de conciliação em 17.07.2019, Id. 

21860075, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 21818779 e 28712891 a Requerida, contesta em 

suma pelo exercício regular do direito, uma vez que a Requerente 

contratou os serviços junto ao Banco Caixa Econômica Federal através do 

contrato nº. 101248125000070132 do qual o crédito foi posteriormente 

cedido a Requerida, e para comprovar anexa a Certidão, datada de 

08.07.2019, Id. 21819694 e demonstrativo de evolução contratual, Id. 

21818781. Contesta mais, que independente da tutela antecipada 

procedeu com a baixa da restrição, conforme consta do extrato do Serasa 

Experian, datado de 09.07.2019, Id. 21819693 e ainda contesta que a 

autora foi devidamente notificada da cessão de direito em 08.08.2015, 

através do comunicado do Serasa Experian, Id. 21819363. Assevera pela 

ausência de provas e pela incidência da súmula 385 do STJ, por ser a 

autora devedora contumaz, conforme consta do extrato do Serasa 

Experian – Concetre – Detalhe, Id. 21819693 e ao final pela improcedência 

da ação. Por sua vez, Id. 29057910 a Requerente impugna a contestação, 

ao fato que a Requerida não traz nenhum documento assinado que 

comprove a contratação entre as partes e nem tampouco a legitimidade de 

débito, e mais pela não incidência da súmula 385 do STJ por ser esta a 

única restrição existente em nome da autora, e ao final pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Da análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão de que a parte 

Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 

373, inciso II do NCPC), de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome e CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, deixando de trazer aos autos o contrato entabulado entre a 

Requerente e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20.03.2014). (artigo 333, II do CPC/73 atual artigo 373, II do 

NCPC/2015). Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, deve o débito discutido nos presentes autos ser declarado 

ilegal. Assim, examinando o conjunto probatório constato que de fato 

houve a negativação no nome e CPF da Requerente no rol de 

inadimplentes, no valor de R$ 2.183,55 (dois mil cento e oitenta e três reais 

e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato 1012481250000701, 

conforme extrato. Portanto, a inserção do nome e CPF da autora nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Dessa 

forma, havendo a restrição no nome e CPF da Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, a mesma faz jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Por último, vale registrar que inobstante a existência de outra restrição, 

conforme consta do extrato anexo pela defesa, no Id. 21819693, no 

entanto não consta desse extrato a data do registro, assim, não podendo 

ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, a outra restrição existente deve ser considerada para 

fins de arbitramento de condenação, uma vez que a autora se silencia 

quanto a restrição contida no referido extrato. Quanto a existência de 

outra restrição, o entendimento jurisprudencial: EMENTA: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Assim sendo, 

fazendo jus a indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) diante da constatação de outra restrição em nome da autora. Diante 

disso, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação 

para: I – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes 

autos, qual seja, R$ 2.183,55 (dois mil cento e oitenta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato 1012481250000701. II 

– CONDENAR a parte Requerida a indenizar a autora pelos danos morais 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir do evento danoso. Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da autora do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária. Preclusa a via recursal, após 
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apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000760-80.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MILENA FERNANDA BEZERRA 

CARDOSO DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 29645961, com documentos (contratos, Id. 29645962; 

Faturas – Id. 29645967 e Relatórios de chamadas, Id29645963/29645966), 

dentro do prazo legal, Id. 29649030, por sua vez a Requerente impugnou, 

Id. 29899517, no prazo legal, Id. 29909318. Das preliminares. Da 

necessária designação de audiência de instrução e julgamento. Diante da 

documentação juntada aos autos, deixo de acolher. De ausência de 

procuração válida – irregularidade na representação. Rejeito, uma vez que 

as assinaturas apostas nos autos são semelhantes, conforme verifica-se 

no termo de audiência e nos documentos que acompanham a exordial. Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Deixo de acolher uma vez 

que será analisada juntamente com o mérito. De ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda. Rejeito, uma vez que o 

comprovante de endereço esta em nome Luzia Bezerra Cardoso, genitora 

da autora, conforme verifica-se dos documentos pessoais, anexa Id. 

27745206, logo provando o vínculo entre as partes. Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a 

este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Da incompetência do juizado especial. A 

Requerente suscita em sua impugnação a incompetência em razão da 

necessidade de prova pericial, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Cumpre mencionar que a cédula de identidade e CPF 

juntados aos autos na defesa, tratam-se dos mesmos anexados pela 

própria autora em sua exordial, bem como as assinaturas apostas nos 

documentos são semelhantes, logo afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Sendo assim, não merece guarida tal assertiva 

tendo em vista que as provas contidas nos autos são suficientes para a 

formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, proposta por Milena Fernanda Bezerra 

Cardoso Duarte em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já 

qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 27.06.2019 no valor de R$ 171,09 (cento 

e setenta e um reais e nove centavos), referente ao contrato nº. 

0306176894 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato produto 

consultado SCPC, emitido através de informações confidenciais, Id. 

27745206. Notícia na exordial, que ao tentar contrair crédito no mercado 

local foi surpreendida com a negativa de concessão, sob a justificativa 

que estava com o nome restrito no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Aduz mais, que contatou a Requerida, e, 

oportunidade em que informou que desconhece todos os débitos 

cobrados pela empresa, e que tudo não passa de um grave erro, no 

entanto a Requerida não dignou em solucionar o problema e nem tampouco 

cessar os danos causados. Afirma que diante da arbitrariedade em ter 

seu nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 19.02.2020 – Id. 29502094, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 29645961 a Requerida contesta em preliminar as acima mencionadas. 

E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da habilitação da 

linha telefônica nº. 66 99962-1206, conta 0306176894, habilitada em 

31.03.2017 e cancelada em 28.05.2019, com plano Vivo Controle 1.5GB, a 

qual ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno. E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, e ainda faz a juntada do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, dos quais estão 

devidamente assinados e datados de 31.03.2017; relatório de chamadas 

originadas/recebidas Ref. 17827/2019—12, período de 31.03.2017 a 

28.05.2019 da linha telefônica nº. 66 99962-1206, e faturas, bem como 

cópia da cédula de identidade e CPF da autora, demonstrando a 

contratação e utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta 

mais que a parte pagou normalmente pelas faturas dos meses de abril de 

2017 a dezembro de 2018, no entanto ficou inadimplente nos meses de 

janeiro a março de 2019 no valor de R$ 183,36 (cento e oitenta e três reais 

e trinta e seis centavos), em razão da inadimplência a linha foi 

definitivamente bloqueada e cancelada. Contesta ainda pela regularidade 

da cobrança, bem como pleiteia pela litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça, em razão da parte ter alterado a verdade dos fatos, 

e, ainda faz pedido contraposto para a autora ser compelida ao 

pagamento do débito no valor de R$ 183,36 (cento e oitenta e três reais e 

trinta e seis centavos), e mais pela aplicação da súmula 385 do STJ, e ao 

final pela improcedência. Na impugnação a parte autora, Id. 29899517, 

pugna pela necessidade do exame grafotécnico, com a realização da 

perícia, vez que não reconhece os documentos, a fim de comprovar a 

contratação dos serviços prestados, e ao final requer a extinção do feito 

pela necessidade de perícia e consequentemente a incompetência do 

juizado especial. Pois muito bem. Compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, dos quais estão 

devidamente assinados e datados de 31.03.2017, bem como cópia da 

cédula de identidade e CPF, e ainda, faturas, e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17827/2019—12, referente ao 

período de 31.03.2017 a 28.05.2019 da linha telefônica nº. 66 99962-1206, 

onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Destaco que desses documentos (contratos) ora anexados 

com a contestação, percebe-se a semelhanças das assinaturas com os 

documentos juntados com a exordial. Aliás, os documentos pessoais 

cópia da cédula de identidade e CPF, tratam-se dos mesmos anexados 

com a exordial, sendo assim afastando quaisquer irregularidades na 

contratação, assim desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 

Observo que através dos prints anexos a contestação que a autora 

efetuou o pagamento de algumas faturas referente aos meses de abril de 

2017 a dezembro de 2018, e, ainda consta que deixou de pagar pelas 

faturas dos meses de janeiro a março de 2019, e assim ficando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 63 de 272



inadimplente no valor de R$ 183,36 (cento e oitenta e três reais e trinta e 

seis centavos). Ressalto que a demonstração de que a autora efetuou os 

pagamentos de faturas anteriores, como verifica-se dos prints das telas 

sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação jurídica, bem 

como do contrato firmado entre as partes. Contudo, não consta dos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes. Portanto, não há o 

que falar da inexistência da contratação, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Por conseguinte, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

autora sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a Requerente comprovar que não utilizou e 

nem mesmo contratou os serviços cobrados e oferecidos pela Requerida, 

referente a linha telefônica n. 66 99962-1206. Deste modo, não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação 

com a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se 

ilicitamente. No caso, o autor agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar 

com Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por 

danos morais em decorrência de ato ilícito. Logo, restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação supra, pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem revertidos em favor da Requerida, 

na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, verba que será paga em 

benefício dos Procuradores da Requerida. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, para 

condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 171,09 (cento e 

setenta e um reais e nove centavos), referente ao contrato nº. 

0306176894, valor este constante do extrato anexo, Id. 27745206, do qual 

será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000528-68.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCILENE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

29693612, com documentos (contrato, Id. 29693615; Faturas – Id. 

29693617 e Relatórios de chamadas, Id. 29693618), dentro do prazo legal, 

Id. 29779781, por sua vez a Requerente impugnou, Id. 29872348, no prazo 

legal, Id. 29890353. Das preliminares. Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento. Diante da documentação juntada aos 

autos, deixo de acolher. Da impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Deixo de acolher uma vez que será analisada juntamente com o mérito. Da 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos do 

comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização 

por danos morais, proposta por Lucilene Ferreira dos Santos em desfavor 

de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas nos presentes autos. 

Em síntese alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 

13.09,2019 nos valores de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e 

noventa e sete centavos) e R$ 99,76 (noventa e nove reais e setenta e 

seis centavos), referente aos contratos nº. 0329488828 e 0293061650 

nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato Associação Empresarial de 

Rolim de Moura, emitido através de informações confidenciais, data de 

13.09.2019, Id. 24160963. Notícia na exordial, que ao se dirigir-se a uma 

loja de artigos e confecções e pleitear um crediário para aquisição de 

algumas peças de roupas, foi surpreendida com a informação da 

existência de uma pendencia financeira junta a empresa Requerida. Aduz, 

que desconhece o contrato, pois jamais utilizou dos serviços, e com isso 

trata-se de uma fraude. Afirma que diante da arbitrariedade em ter seu 

nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Com a exordial trouxe os documentos dos 

quais estão acostados aos autos. Realizada audiência de conciliação em 

19.02.2020 – Id. 29498427, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 29693612 a Requerida contesta em 

preliminar as acima mencionadas. E, no mérito em suma contesta pelo 

exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou os serviços 

da Requerida, através da habilitação das linhas telefônicas nºs. 66 

99938-0730 e 99936-1155, as quais ocasionaram a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno. E, para provar anexa print de 

telas sistêmicas ao contexto da contestação, e ainda faz a juntada do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, dos quais estão devidamente assinados e 

datados de 01.11.2016; relatório de chamadas originadas/recebidas e 

faturas, bem como cópia da CNH da autora, demonstrando a contratação e 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte pagou normalmente pelas faturas dos meses de dezembro de 2016 

a junho de 2018, no entanto ficou inadimplente nos meses de julho a 

setembro de 2018 no valor de R$ 234,73 (duzentos e trinta e quatro reais 

e setenta e três centavos), valor do qual a autora alega desconhecer. 

Contesta ainda pela regularidade da cobrança, bem como pleiteia pela 

litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e, ainda faz 

pedido contraposto para a autora ser compelida ao pagamento do débito, 

referente as faturas as estão sub judice, e mais pela aplicação da súmula 

385 do STJ, e ao final pela improcedência. Na impugnação a parte autora, 

Id. 29872348, impugna as ilegalidades do banco em manter o seu nome 

restrito, e ainda pugna pela realização de perícia grafotécnica, bem como 

impugna a condenação em litigância de má-fé e mais o pedido contraposto 

e consequentemente a inexistência da relação jurídica. Cumpre destacar 

que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos o 
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Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, dos quais estão devidamente assinados e 

datados de 01.11.2016, bem como cópia da CNH, e ainda, faturas, e 

relatório de chamadas originadas/recebidas completadas ref. 

13358/2019—12 no período de 28.11.2017 a 27.10.2018 da linha 

telefônica nº. 66 99938-0730, onde por sua vez demonstra a contratação 

dos serviços oferecidos pela Requerida. Destaco que desses documentos 

(contrato) ora anexado com a contestação, percebe-se a semelhanças 

das assinaturas com os documentos juntados com a exordial, afastando 

quaisquer irregularidades na contratação, assim desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica. Observo que através dos prints 

anexos a contestação que a autora efetuou o pagamento de algumas 

faturas referente aos meses de dezembro de 2016 a junho de 2018, e, 

ainda consta que deixou de pagar pelas faturas dos meses de julho a 

setembro de 2018, e assim ficando inadimplente no valor R$ 234,73 

(duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Ressalto que 

a demonstração de que a autora efetuou os pagamentos de faturas 

anteriores, como verifica-se dos prints das telas sistêmicas, comprovam 

que houve a existência de relação jurídica, bem como do contrato firmado 

entre as partes. Contudo, não consta dos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Aliás, menciono 

que a autora ao impugnar a contestação, tratou-se sua impugnação 

relativa a uma suposta restrição quanto a instituição bancária e não contra 

a suposta restrição discutida nos autos em desfavor da empresa de 

telefonia. No entanto em sua impugnação requereu pela realização de 

prova pericial, prova está incompatível com o rito do juizado especial. No 

entanto, os documentos apresentados demonstram a semelhança das 

assinaturas, sendo assim desnecessária a realização de prova pericial. 

Logo, não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a necessidade de realização de prova pericial. Desta 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes. Portanto, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Por 

conseguinte, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

autora sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a Requerente comprovar que não utilizou e 

nem mesmo contratou os serviços cobrados e oferecidos pela Requerida, 

referente as linhas telefônicas n. 66 99938-0730 e 99936-1155. Deste 

modo, não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, o autor agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. 

Logo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação 

supra, pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem revertidos em favor da 

Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar a Requerente ao pagamento dos valores de R$ 134,97 

(cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) e R$ 99,76 

(noventa e nove reais e setenta e seis centavos), referente aos contratos 

nº. 0329488828 e 0293061650, totalizando a importância de R$ 234,73 

(duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), do qual será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 

submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-70.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO BORGES PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000696-70.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA LOURENCO BORGES 

PASSOS REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Maria 

Lourenço Borges Passos em desfavor de Bradesco Vida e Previdência 

S.A., devidamente qualificados. Aduz na exordial ser a única herdeira de 

seu filho falecido Fernandes Pereira Borges Passos, e que tomou 

conhecimento após a sua morte ocorrida em 04.06.2019, por meio do 

comprovante deixado em seus documentos, a realização de um 

Microsseguro Proteção Premiável, para a cobertura de morte acidental, 

com capital segurado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Noticia 

ainda, que o seguro foi realizado no dia 10.04.2019, no caixa de 

atendimento do Banco Bradesco, existente na Loja Amanda Modas, 

ocasião que o de cujus pagou pela aquisição o valor de R$ 30,00 (trinta 

reais), cujo o prazo de vigência da apólice é no período de 11.04.2019 a 

10.04.2020. Sucede que, por diversas vezes solicitou atendimento junto 

ao Requerido, com a finalidade de receber o prêmio, no entanto não 

obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência em 

29.01.2020 – Id. 28592689, restou infrutífera a tentativa de acordo entre 

as partes. A Requerida apresentou sua defesa, Id. 28783166, no prazo 

legal, Id. 28804059, contestando pela impossibilidade de iniciar o 

procedimento administrativo em razão da ausência dos documentos 

mínimos necessários para a regulação do sinistro, para o recebimento da 

apólice nº. 229964. No entanto não houve impugnação, conforme certidão 

de decurso de prazo, Id. 29444760. Ato continuo, consta dos autos no Id. 

30015284 que as partes entabularam acordo amigável, bem como 

pleitearam a sua homologação nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” do 

NCPC, bem como requereram a baixa na distribuição do feito. Lado outro, 

consta anexo aos autos o comprovante de depósito referente ao acordo 

firmado entre as partes, Id. 30646358/30646359. Pois muito bem. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, 

entabularam acordo, conforme consta da petição do Termo de Acordo, 

anexa aos autos - Id. 30015284, por se tratar de matéria que versa sobre 

direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos 

termos do que fora pactuado entre as partes, para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja 

voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os 

itens 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. 

Arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 
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e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-17.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000318-17.2019.8.11.0034. REQUERENTE: JOSE ANTONIO NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

interposta por José Antônio Nunes em desfavor de Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que 

foi proferida sentença de parcial procedência em 30.08.2019 – Id. 

20886062, onde por sua vez foi declarado a inexistência do débito no 

valor de R$ 760,42 (setecentos e sessenta reais e quarenta e dois 

centavos) e improcedente a indenização pelos danos morais. Em razão da 

parcial procedência o Exequente interpôs Recurso Inominado (Id. 

24023949) da r. sentença, requerendo a condenação da parte Executada 

em indenização pelos danos morais. Contrarrazões, Id. 24272029 Por sua 

vez, a Turma Recursal Única, por meio de decisão monocrática, deu-lhe 

parcial provimento, e condenou o Executado a pagar ao Exequente a título 

de dano moral a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção 

monetária medida pelo INPC, a partir da decisão prolatada em 19.12.2019, 

mantida no mais a r. sentença, Id. 29356271 e 29356276, dessa decisão 

não houve recurso, a qual transitou em julgado em 18.02.2020, Id. 

29356284. Posteriormente, a parte Executada cumpriu a obrigação de 

fazer, Id. 29356274/29356275, com a exclusão do nome e CPF do 

Exequente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como efetuou o 

pagamento da indenização imposta na r. decisão monocrática, conforme 

consta do comprovante de depósito, Id. 29356280 e do ofício referente ao 

depósito judicial do Banco do Brasil, Id. 2948370. Ato continuo, a parte 

autora se manifestou concordando com os valores depositados, bem 

como requereu a expedição de alvará, com a realização da transferência 

dos valores da conta única judicial para a conta corrente do patrono do 

autor, Id. 29356283. Em análise aos autos, constato que de fato houve o 

pagamento do valor da indenização de danos morais, Id. 29356280 e 

2948370, bem como o cumprimento da obrigação de fazer em relação a 

retirada da inscrição do nome e CPF do Exequente dos órgãos de 

proteção ao crédito, Id. 29356274/29356275, sendo assim, deve o feito 

ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta feita, 

proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará Judicial, 

referente ao valor depositado nos autos ao Exequente, observando-se os 

dados bancários informados, no Id. 29356283. Posto isso, desnecessárias 

outras considerações e com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 

do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 44/2020

O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito da Vara Única da 

Comarca de Feliz Natal, no uso de suas atribuições legais, Considerando a 

epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e as disposições 

estabelecidas na Portaria-Conjunta nº 247/2020 TJMT/CGJ-MT, de 16 de 

março de 2020; Considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020 

TJMT/CGJ-MT de 18/03/2020 que determinou em seu artigo 2º, §1º que 

fosse elaborado Plano de Trabalho; RESOLVE: 1. DA DISTRIBUIÇÃO 1.1. A 

partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição ocorrerá 

exclusivamente pelo Sistema PJE. O servidore Jeberson Teles de Abreu, 

distribuidor, trabalhará via home office (das 13h às 19h e das 12h às 18h, 

respectivamente) e estarão disponíveis dentro deste período para 

atendimento via telefone. 1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Cadeia 

Pública e Delegacia de Polícia devem, também, ser realizados através dos 

sistemas eletrônicos SEEU e PJE, respectivamente. Em caso de 

impossibilidade, devem ser encaminhados para o endereço eletrônico 

jeberson.abreu@tjmt.jus.br. 2. DA SECRETARIA 2.1. Em obediência aos 

artigos 2º e 5º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 TJMT/CGJ-MT de 

18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em teletrabalho 

movimentando os Sistemas PJE , SEEU, SISCONDJ e BNMP da seguinte 

forma: a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com 

posterior encaminhamento dos documentos após o término do prazo 

previsto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 TJMT/CGJ-MT de 18/03/2020); 

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do 

Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ; c) Expedição de Alvará de Soltura e 

Mandados de Prisão pelo Sistema BNMP; d) Expedição de Guia de 

Acolhimento Institucional e outras medidas urgentes relacionadas a 

Infância e Juventude; e) Fazer remessa eletrônica de processos do 

Sistema SEEU e PJE. 2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão em 

teletrabalho são: Ricardo Shinohara, Marcio Seiji Yamada, Marta Rodrigues 

da Silva, Michele Eugênia Rezende Silva e Maria Elira Flores de Oliveira. 

Página 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE FELIZ NATAL 2.3. O horário de trabalho dos servidores da 

Secretaria que atuarão em regime de teletrabalho é das 13h às 19h 

(Ricardo Shinohara, Marcio Seiji Yamada, Marta Rodrigues da Silva e 

Michele Eugênia Rezende Silva) e das 12h às 18h (Maria Elira Flores de 

Oliveira), ficando disponibilizado o telefone 066 9 9202-4752 para contato 

relativo aos processos urgentes e apenas durante o horário de 

expediente. 2.4. Os servidores que não atuarão em teletrabalho por não 

possuírem acesso à internet deverão compensar o serviço 

posteriormente, conforme previsto no artigo 2º, §2º da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020 TJMT/CGJ-MT de 18/03/2020. 2.5. Diante da impossibilidade 

de comparecimento ao Fórum, fica prejudicada a movimentação dos 

processos físicos. Caso, porventura, houver pedido relacionado a 

cumprimento de prisão civil ou criminal nestes processos, os advogados 

devem entrar em contato pelo telefone 66 9 9202-4752. Nestes casos, 

será efetuada a prévia comunicação e pedido de autorização ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, conforme o artigo 2º, § 2º, da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 TJMT/CGJ-MT de 18/03/2020 para que o 

servidor da Secretaria compareça pessoalmente ao Fórum para dar 

andamento do processo físico. 3. DO GABINETE 3.1. Os assessores e 

magistrados trabalharão durante o horário de expediente via teletrabalho, 

conforme determinado em Portaria-Conjunta nº 249/2020 TJMT/CGJ-MT de 

18/03/2020. 3.2. Para informações acerca de processos que 

encontram-se conclusos, os advogados poderão entrar em contato pelos 

telefones 66 9 9718-5430 (Jaqueline) e 065 9 9643-6280 (Dayane). 4. DO 

ATENDIMENTO 4.1. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos 

advogados, membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no 

gabinete da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype. 

4.2. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o contato 

prévio com o gabinete, através do telefone: 66 9 9718-5430 ou 65 9 

9643-6280. 4.3. São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião: I - O advogado deverá estar 

regularmente habilitado nos autos do processo objeto do atendimento; II – 

O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional; III - Possuir instalado em seu 
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computador o sistema Skype, acesso adequado à internet, câmera de 

vídeo e microfone; Página 2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FELIZ NATAL IV – Realizar o 

agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o número de sua 

inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual pretende o 

atendimento virtual; V - Informar o número de telefone de contato no 

agendamento prévio; VI - Informar o nome de contato Skype para 

chamamento, pelo juízo, através do sistema na data e hora designadas (se 

a opção for o juízo, realizar o chamamento); VI - Aguardar, na data e hora 

designada, a chamada eletrônica via Skype. § 1º. Não sendo possível 

estabelecer conexão de vídeo e som com o advogado, ou deste para com 

o juízo, a reunião será redesignada, devendo o advogado proceder ao 

reagendamento. § 2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em 

que pretenda reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado 

para a realização da reunião. § 3º. Não será realizada a reunião em 

videoconferência caso o advogado, no momento de início da chamada, 

esteja em ambiente inadequado ou em movimento. § 4º. Havendo 

impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado na data e hora 

agendada, haverá redesignação para o horário mais próximo, com 

comunicação ao advogado; § 5º. Havendo expressivo volume de 

atendimentos poderá o agendamento ser adiado pelo Juízo, 

preferencialmente dentro da mesma semana em que registrada a 

solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou gabinete informar 

ao advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer alteração de 

agenda. 4.4. Os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a 

ser estabelecido pelo magistrado). 4.5. Caberá à Secretaria/Gabinete 

(dependendo da opção para controle do agendamento prévio), juntamente 

com o magistrado, controlar a agenda de videoconferências via Skype e 

tomar todas as providências para o adequado funcionamento do sistema. 

4.6. Deverá a Secretaria/Gabinete (dependendo da opção para controle do 

agendamento prévio) manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento. 4.7. As reuniões poderão ser 

gravadas e armazenadas pelo Juízo para eventual controle de conteúdo. 

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as 

decisões para cumprimento via e-mail, devendo se ater ao cumprimento de 

medidas urgentes, evitando a exposição desnecessária em ambiente 

público. Página 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE FELIZ NATAL 5.2. Os Oficiais de Justiça que 

não possuírem impressora em suas residências poderão efetuar pedido 

de acautelamento a este juízo, informando o número do tombo do 

equipamento, bem como de resma de papel suficiente ao cumprimento dos 

mandados. 5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado 

de Prisão, bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais 

de Justiça realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de 

distância e medidas sanitárias. 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 6.1. Os 

servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão registrar 

diariamente os processos movimentados durante o expediente forense. 

Ao fim do prazo estabelecido na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

TJMT/CGJ-MT, de 18/03/2020, os registros devem ser apresentados ao 

superior imediato. 6.2. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos 

pela Juiz Diretor do Foro desta Comarca. 6.3. Desta Portaria deve ser dada 

ciência à 6ª Subseção de Sinop, Ministério Público e Defensoria Pública 

locais, Prefeitura Municipal de Feliz Natal, Câmara de Vereadores, 

Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Presidência e Corregedoria do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 6.4. Em anexo a esta 

Portaria constarão os telefones de servidores que atuarão em regime de 

teletrabalho. 6.5. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020. 

Feliz Natal, 20 de março de 2020. Página 4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FELIZ NATAL ANEXO 1 

Telefones para contato: Jeberson Teles de Abreu – Distribuidor – (066) 9 

9619-1689 Mailza Ramos de Araújo – Gestora Geral – (066) 9 9996-0990 

Ricardo Shinohara – Gestor da Vara – (066) 9 9202-4752 Jaqueline Zanin 

Gossmann – Assessora de Gabinete I – (066) 9 9718-5430 Dayane 

Cristina do Nascimento – Assessora de Gabinete II – (065) 9 9643-6280

PORTARIA Nº 45/2020 O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 

2020, que decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime 

obrigatório de teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

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

Mato Grosso; CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, delegando aos juízes 

diretores do foro a competência para apreciar os pedidos de ingresso nas 

dependências do Fórum das Comarcas; CONSIDERANDO a necessidade 

de se regulamentar o fluxo das medidas urgentes porventura necessárias, 

especialmente nos processos físicos, no período de vigência das 

Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020; RESOLVE: Art. 1º. 

AUTORIZAR o ingresso nas dependências do Fórum da Comarca de Feliz 

Natal de até 01 (um) servidor por lotação, devendo ser previamente 

notificado o membro da guarda patrimonial designado para o plantão do 

dia. § 1°. Fica autorizado o ingresso de funcionários responsáveis pela 

limpeza e manutenção do edifício, 1 (uma) vez por semana, conforme 

escala previamente acordada com a Coordenadoria Administrativa. § 2°. 

Fica autorizado, ainda, excepcionalmente, a entrada e permanência da 

assessora de gabinete II, uma vez que não dispõe de acesso à internet em 

sua residência, bem ainda que impossibilitada a instalação, dada a 

suspensão das atividades comerciais em razão do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), além da imprescindibilidade de suas funções presenciais, o 

que inviabiliza posterior compensação, uma vez que a assessora de 

gabinete I está gestante e exerce suas funções obrigatoriamente em 

regime de teletrabalho, independentemente de prévia notificação à guarda 

patrimonial. Art. 2º. ESTABELECER que os alvarás de soltura ou decisões 

urgentes que deverão ser cumpridas pelo(a) oficial(a) de justiça 

plantonista durante o prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 249/2020 

sejam encaminhados por meio do e-mail funcional ao oficial de justiça 

plantonista para o devido cumprimento. Parágrafo único. Excepcionalmente 

os alvarás de soltura poderão ser remetidos pelo e-mail funcional do 

Magistrado ou Assessor diretamente à Delegacia de Polícia Civil de Feliz 

Natal para cumprimento pela autoridade, que deverá colher recibo do 

preso e remeter ao Fórum, também via e-mail. Página 1 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FELIZ 

NATAL Art. 3º. ESTABELECER que os mandados de prisão/internação, 

medidas cautelares, dentre outros, sejam encaminhados diretamente à 

Delegacia de Polícia Civil, por meio do e-mail funcional, para o devido 

cumprimento. Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no portão 

de entrada do prédio do fórum e remetam-se cópias à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria-Geral da 

Justiça, ao Ministério Público Local, à Delegacia de Polícia Civil Local, ao 

Comandante da Companhia da Polícia Militar desta Comarca, ao Presidente 

da Subseção Local da OAB/MT, bem como a todos os servidores da 

Comarca de Feliz Natal, para conhecimento. Esta portaria entra em vigor 

em 25 de março de 2020. Feliz Natal, 25 de março de 2020

PORTARIA Nº 46/2020

 O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Feliz Natal, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime obrigatório de 

teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, delegando aos juízes diretores do foro 

a competência para apreciar os pedidos de ingresso nas dependências do 

Fórum das Comarcas; CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar 

o fluxo das medidas urgentes porventura necessárias, especialmente nos 

processos físicos, no período de vigência das Portarias-Conjuntas nº 

249/2020 e 247/2020; CONSIDERANDO a decisão veiculada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do 

Expediente n° 0712846-42.2020.8.11.0093; RESOLVE: RETIFICAR o art. 1º 

e §§ da Portaria n° 45/2020, que passa a constar com a seguinte redação: 

Art. 1º. AUTORIZAR o ingresso e permanência nas dependências do 

Fórum da Comarca de Feliz Natal da assessora de gabinete II, das 12h00 

às 19h00, uma vez que não dispõe de acesso à internet em sua 

residência, bem ainda que impossibilitada a instalação, dada a suspensão 

das atividades comerciais em razão do COVID-19 (Novo Coronavírus), 

além da imprescindibilidade de suas funções presenciais, o que inviabiliza 

posterior compensação, uma vez que a assessora de gabinete I está 

gestante e exerce suas funções obrigatoriamente em regime de 

teletrabalho, devendo ser previamente notificado o membro da guarda 

patrimonial designado para o plantão do dia. Parágrafo único. Fica 

autorizado, ainda, o ingresso de funcionários responsáveis pela limpeza e 
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manutenção do edifício, 1 (uma) vez por semana, no período matutino, 

conforme escala previamente acordada com a Coordenadoria 

Administrativa. No mais, permanecem inalteradas as demais disposições 

da Portaria n° 45/2020. Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente 

no portão de entrada do prédio do fórum e remetam-se cópias à 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público Local, à Delegacia de 

Polícia Civil Local, ao Comandante da Companhia da Página 1 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FELIZ 

NATAL Polícia Militar desta Comarca, ao Presidente da Subseção Local da 

OAB/MT, bem como a todos os servidores da Comarca de Feliz Natal, para 

conhecimento. Esta portaria entra em vigor em 25 de março de 2020. Feliz 

Natal, 25 de março de 2020.

PORTARIA N. 22/2020-cnpar

 O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento do servidor Ricardo Shinohara, matricula 

32636, onde informa não ter mais interesse na função de Gestor 

Judiciário, requerendo que seja designado outro servidor para o ocupar a 

função.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) MARTA RODRIGUES DA SILVA, matrícula n. 

37001, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária da Vara Única e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Feliz Natal à partir da publicação desta.

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

Cidade, 25 de março de 2020

 Fernando Kendi Ishikawa

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 21/2020-cnpar

 O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento do servidor Ricardo Shinohara, matricula 

32636, onde informa não ter mais interesse no cargo de Gestor Judiciário, 

requerendo que seja designado outro servidor para ocupar o cargo.

RESOLVE:

REVOGAR a portaria número 44/2017-DF datada de 13 de Setembro de 

2017 que designou o Analista Judiciário Ricardo Shinohara, matricula 

32636, para ocupar a função de Gestor Judiciário da Vara Única da 

Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, a partir de 27 de Março 

de 2020.

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

Feliz Natal, 25 de março de 2020

 Fernando Kendi Ishikawa

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-79.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO TITICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/05/2019 AS 14:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-79.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO TITICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 584,29 (quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 21797489. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 170,89 (Cento e setenta reais e oitenta e noves 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o 

número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os 

campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-79.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO TITICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas processuais no importe 

de R$ 584,29 (quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove 

centavos), nos termos da r. sentença de mov. 21797489. Deste Valor R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), refere-se as 

custas processuais e R$ 170,89 (Cento e setenta reais e oitenta e noves 

centavos), a taxa processual. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo preencher 

o campo do serviço CONDENAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, digitar o 

número único do processo e BUSCAR, clicar em PROXIMO preencher os 

campos, clicar em SIMULAR GUIA e em seguida em GERAR GUIA. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. E eu, Jeberson Teles de Abreu, Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei e assino.

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000193-66.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. L. (AUTOR(A))

J. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000193-66.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 

998,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/

[Alimentos, Fixação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Audiência redesignada em 

cumprimento a Portaria N.249, de 18 de Março de 2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 
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contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso. FELIZ NATAL, 26 de março de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000346-02.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA QUINALIA (REU)

G QUINALIA - MOTO CENTER (REU)

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000346-02.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Assunção de Dívida, Indenização por Dano Moral, Financiamento de 

Produto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Audiência 

redesignada para a data de 22/05/2020, às 15hs30min., em cumprimento a 

Portaria N.249, de 18 de Março de 2020, que determinou o fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

FELIZ NATAL, 26 de março de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000346-02.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA QUINALIA (REU)

G QUINALIA - MOTO CENTER (REU)

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000346-02.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Assunção de Dívida, Indenização por Dano Moral, Financiamento de 

Produto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Audiência 

redesignada para a data de 22/05/2020, às 15hs30min., em cumprimento a 

Portaria N.249, de 18 de Março de 2020, que determinou o fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

FELIZ NATAL, 26 de março de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000081-97.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA KOLCINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000081-97.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Audiência 

redesignada para a data de 21/05/2020, às 12hs00min., em cumprimento a 

Portaria N.249, de 18 de Março de 2020, que determinou o fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

FELIZ NATAL, 26 de março de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000169-38.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIAL MADEIREIRA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JACIR ROQUE MENIM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000169-38.2019.8.11.0093 REQUERENTE: 

INDUSTRIAL MADEIREIRA S A REQUERIDO: MARIA LUZIA FERREIRA DA 

SILVA, ANTONIO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS Vistos. Ante o 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem com nossas homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-05.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIA LOPES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000156-05.2020.8.11.0093. AUTOR(A): 

CORNELIA LOPES DE MORAIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Com base na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e 

extrato da consulta de empréstimo consignado (Num. 29610749 - Pág. 1 e 

Num. 29610751 - Pág. 1) a indicar rendimentos compatíveis ao benefício 

pretendido, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. RECEBO A 

INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo 

jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Assim, anote-se a referida prioridade em todos os sistemas. A parte 

autora manifestou o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação. Entanto, por constituir ferramenta rápida e célere na solução 

de litígios, o Novo Código de Processo Civil estabelece que somente com a 

manifestação de vontade de ambas as partes a audiência de conciliação 
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não será realizada, na previsão do inciso I, § 4º, do art. 334, daquele 

diploma legal. Cite-se e intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação. Possuindo ela interesse na realização de 

audiência de conciliação ou mediação, em observância ao disposto nos 

arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada desta 

Comarca, devendo ela designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível e, após, encaminhar o processo 

para a zelosa Secretaria a fim de intimar as respectivas partes para 

comparecimento devidamente acompanhadas de advogado Advirta-se à 

parte requerida de que, caso qualquer das partes não compareça ou, 

comparecendo, não haja autocomposição, deverá apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de 

mediação ou da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, 

inciso I, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. De outro lado, advirta-se ainda à parte requerida 

que, não possuindo interesse na realização de audiência de conciliação 

ou mediação, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-57.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIA LOPES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000159-57.2020.8.11.0093. AUTOR(A): 

CORNELIA LOPES DE MORAIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Com base na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e 

extrato da consulta de empréstimo consignado (Num. 29618118 - Pág. 1 e 

Num. 29618119 - Pág. 1) a indicar rendimentos compatíveis ao benefício 

pretendido, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. RECEBO A 

INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo 

jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Assim, anote-se a referida prioridade em todos os sistemas. A parte 

autora manifestou o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação. Entanto, por constituir ferramenta rápida e célere na solução 

de litígios, o Novo Código de Processo Civil estabelece que somente com a 

manifestação de vontade de ambas as partes a audiência de conciliação 

não será realizada, na previsão do inciso I, § 4º, do art. 334, daquele 

diploma legal. Cite-se e intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação. Possuindo ela interesse na realização de 

audiência de conciliação ou mediação, em observância ao disposto nos 

arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada desta 

Comarca, devendo ela designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível e, após, encaminhar o processo 

para a zelosa Secretaria a fim de intimar as respectivas partes para 

comparecimento devidamente acompanhadas de advogado Advirta-se à 

parte requerida de que, caso qualquer das partes não compareça ou, 

comparecendo, não haja autocomposição, deverá apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de 

mediação ou da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, 

inciso I, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. De outro lado, advirta-se ainda à parte requerida 

que, não possuindo interesse na realização de audiência de conciliação 

ou mediação, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-50.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIA LOPES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000153-50.2020.8.11.0093. AUTOR(A): 

CORNELIA LOPES DE MORAIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Com base na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e 

extrato da consulta de empréstimo consignado (Num. 29593976 - Pág. 1 e 

Num. 29593977 - Pág. 1) a indicar rendimentos compatíveis ao benefício 

pretendido, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. RECEBO A 

INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo 

jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Assim, anote-se a referida prioridade em todos os sistemas. A parte 

autora manifestou o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação. Entanto, por constituir ferramenta rápida e célere na solução 

de litígios, o Novo Código de Processo Civil estabelece que somente com a 

manifestação de vontade de ambas as partes a audiência de conciliação 

não será realizada, na previsão do inciso I, § 4º, do art. 334, daquele 

diploma legal. Cite-se e intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação. Possuindo ela interesse na realização de 

audiência de conciliação ou mediação, em observância ao disposto nos 

arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada desta 

Comarca, devendo ela designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível e, após, encaminhar o processo 

para a zelosa Secretaria a fim de intimar as respectivas partes para 

comparecimento devidamente acompanhadas de advogado Advirta-se à 

parte requerida de que, caso qualquer das partes não compareça ou, 

comparecendo, não haja autocomposição, deverá apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de 

mediação ou da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, 

inciso I, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. De outro lado, advirta-se ainda à parte requerida 

que, não possuindo interesse na realização de audiência de conciliação 

ou mediação, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-11.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAIR ARAUJO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000132-11.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

MARIA NAIR ARAUJO SILVA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de aposentadoria por idade na qualidade 

de trabalhador rural proposta por MARIA NAIR ARAUJO SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, sustentando, em 

breve síntese, que possui os requisitos legais e por isso requerem a 

concessão do mencionado benefício nas condições de segurados 

obrigatórios. O feito foi recebido, concedeu-se a gratuidade da justiça e 

designou-se audiência de instrução e julgamento (Num. 19184522 - Pág. 

1/2). Em contestação, a autarquia federal alegou que a parte autora não 

comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 

Daí requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer seja 

aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97 no cálculo dos juros de mora e da 

correção monetária, a dedução de eventuais benefícios inacumuláveis 

percebidos e, por fim, a fixação da DIB na data da realização da audiência 

de instrução e julgamento ou, sucessivamente, na data da citação válida 

ou do último requerimento administrativo formulado pela parte autora (Num. 

21930582 - Pág. 1/9). Impugnação à contestação ao Num. 22012973 - Pág. 

1/7. Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as testemunhas 

arroladas, e, encerrada a instrução probatória, manteve-se os autos 

conclusos para julgamento (Num. 22438478 - Pág. 1/2). II - 

FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 39 c.c. art. 48, § 1º, da Lei 

8.213/91, é devida a aposentadoria por idade ao trabalhador rural que 

contar com, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco), se mulher, mediante a comprovação do exercício de 

atividade rural por tempo equivalente ao de carência, de acordo com a 

tabela progressiva constante do art. 142 da mesma lei. O requisito da 

idade está plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora 

ocorrido em 11/01/1957 (Num. 18722507 - Pág. 4/8). Todavia, quanto ao 

tempo de exercício de atividade rural, verifica-se que não demonstrou 

satisfatoriamente fazer jus ao benefício ora pleiteado. O início de prova 

material exigido pode ser constituído por dados de registro civil, 

documentos públicos, declarações de sindicatos de trabalhadores rurais 

ou de ex-patrões em que conste a qualificação do interessado como 

trabalhador rural. Assim, é certo que documentos antigos, constituídos 

muito antes do período de carência, não são hábeis a demonstrar a 

atividade rural necessária à concessão do benefício. No respeitante: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DOCUMENTOS INSUFICIENTES À AFERIÇÃO DA EFETIVA ATIVIDADE 

CAMPESINA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O trabalhador rural tem 

direito à aposentadoria especial, aos 60 (sessenta) anos, se homem, e 

aos 55 (cinquenta e cinco), se mulher (art. 201, parágrafo 7º, II, CF/88), 

comprovados o exercício de labor no campo e o período de carência (art. 

143, da Lei nº. 8.213/91). 2. A comprovação do efetivo exercício de 

atividade rural só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súmula 

nº. 149/STJ), sendo que aquela deve ser contemporânea à época dos 

fatos a provar (Súmula nº. 34/TNU-JEF). 3. Diante da fragilidade dos 

documentos constantes nos autos (todos do ano de 2004) e da 

impossibilidade da comprovação de tempo de serviço rural unicamente por 

depoimentos testemunhais, não há como deferir o pedido de 

aposentadoria rural (segurado especial) contido na exordial, visto que não 

restou comprovado o labor no campo no período de carência do benefício, 

nem a condição de trabalhador rural. 4. Precedentes do egrégio STJ. 5. 

Apelação do particular improvida.” (Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

AC 201099990001622, Relator(a) Desembargador Federal Paulo Gadelha, 

Segunda Turma, DJE - Data:22/06/2010, Página: 145). No mesmo sentido, a 

Turma Nacional de Uniformização (TNU) editou a Súmula 34, que dispõe: 

“Súmula 34. Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. No 

particular, verifica-se que o único documento acostado pela parte autora é 

decorrente de declaração própria ou conjunta da atividade que afirma ter 

exercido, despida de evidências efetivas de produção agrícola, ou seja, a 

certidão de casamento datada de 19/10/1981 (Num. 18722507 - Pág. 8/8), 

documento que, como dito, é formado por mera declaração do 

interessado, o qual, por si só, é insuficiente a demonstrar o exercício de 

atividade rural ao período de carência. Ressalta-se que não há sequer 

uma nota fiscal a referendar a propalada condição de trabalhadores rurais 

durante todo o período, a exemplo de contrato individual ou carteira de 

trabalho, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou de sindicato ou colônia de pescadores, homologada pelo INSS, 

comprovante de cadastro do INCRA no caso de produtores em regime de 

economia familiar, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de 

entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção 

com indicação dos nomes dos segurados como vendedores, documentos 

fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, 

entreposto de pescado ou outros, com indicação dos segurados como 

vendedores ou consignantes, comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção, cópia de declaração de imposto de renda com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural e licença de 

ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, na forma do art. 106 e 

incisos da Lei 8.213/91. Então, ainda que os depoimentos colhidos em 

audiência apontem a prática de trabalho rural pela parte autora, não se 

admite a prova exclusivamente testemunhal para a concessão do 

benefício, consoante a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Súmulas 149 do STJ e 

27 do TRF da 1ª Região). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

por ausência do preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria 

rural por idade. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Não 

havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os 

autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, 

do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LORENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010053-45.2014.8.11.0093 REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: SANDRA LORENO Vistos. Verifica-se que a parte executada 

efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual a parte 

exequente pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 
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inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, o qual deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data do lançamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000010-32.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MATOS DOS REIS (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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono este 

feito para que a parte requerente se manifeste acerca do ID n° 30725705, 

requerendo o que entender por direito. FELIZ NATAL, 27 de março de 

2020. RICARDO SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 - TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-59.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AEREAS S/A (REQUERENTE)

GEVAILDO PAULON (REQUERENTE)

ANGELO ROBERTO VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010022-59.2013.8.11.0093 REQUERENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A, 

GEVAILDO PAULON, ANGELO ROBERTO VEIGA REQUERIDO: TRIP - 

LINHAS AEREAS S/A, TAM LINHAS AEREAS Vistos. A parte exequente 

pugnou pela expedição de alvará para levantamento da quantia depositada 

pela parte executada. Ante o exposto, defiro o(s) pedido(s) formulado(s) 

e, ante o cumprimento integral da obrigação pela parte executada e a 

ausência de outros requerimentos pela parte exequente, declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará judicial para levantamento da 

verba depositada pela parte executada. Proceda a Secretaria Judicial com 

as providências necessárias ao levantamento do valor depositado, 

transferindo-o à conta indicada. Após o encaminhamento do alvará 

eletrônico ao Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000478-59.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALDIVINO GARCIA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os 

autos para intimar a parte requerente para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da Contestação. ID n° 28915548. FELIZ NATAL, 27 

de março de 2020. RICARDO SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 - TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-65.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010084-65.2014.8.11.0093 REQUERENTE: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE - ME REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA 

Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de inclusão da empresa 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A no polo passivo da presente ação (Num. 

23344511 - Págs. 1/2), uma vez que ela não participou do acordo firmado 

entre as partes (Num. 5663914 - Págs. 1/4), o qual foi devidamente 

homologado (Num. 5663922 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-50.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010085-50.2014.8.11.0093 REQUERENTE: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE - ME REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA 

Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de inclusão da empresa 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A no polo passivo da presente ação (Num. 

23344498 - Págs. 1/2), uma vez que ela não participou do acordo firmado 

entre as partes (Num. 5663959 - Págs. 1/4), o qual foi devidamente 

homologado (Num. 5663965 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-94.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010095-94.2014.8.11.0093 REQUERENTE: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE - ME REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA 

Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de inclusão da empresa 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A no polo passivo da presente ação (Num. 

23343658 - Págs. 1/2), uma vez que ela não participou do acordo firmado 

entre as partes (Num. 5664026 - Págs. 1/4), o qual foi devidamente 

homologado (Num. 5664041 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-20.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010087-20.2014.8.11.0093 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO SA - ME 

REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA Vistos. INDEFIRO o 

pedido da parte exequente de inclusão da empresa Petrobras Petróleo 

Brasileiro S/A no polo passivo da presente ação (Num. 23344062 - Págs. 

1/2), uma vez que ela não participou do acordo firmado entre as partes 

(Num. 5664018 - Págs. 1/4), o qual foi devidamente homologado (Num. 

5664025 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-35.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010086-35.2014.8.11.0093 REQUERENTE: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE - ME REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA 

Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de inclusão da empresa 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A no polo passivo da presente ação (Num. 

23344087 - Págs. 1/2), uma vez que ela não participou do acordo firmado 

entre as partes (Num. 5663970 - Págs. 1/4), o qual foi devidamente 

homologado (Num. 5663983 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-11.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PAULA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000078-11.2020.8.11.0093 AUTOR: RAFAEL DE PAULA MATOS REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Em 

caso de desistência do prazo recursal, desde já a HOMOLOGO. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-06.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000003-06.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

GUILHERME CALVO CAVALCANTE EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O objeto desta 

ação diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09, a fazer incidir a 

decisão prolatada no Incidente de Resolução de Demandas repetitivas 

(Tema 01) pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que fixou a seguinte tese: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Nesse sentido, a Corregedoria-Geral da Justiça expediu o Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, anexo a este decisório, em que determina 

o imediato cumprimento do acórdão com a consequente remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do art. 1º da Resolução 004/2014/TP: “Art. 1º. A 

causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento; Assim, tratando-se de causa de valor 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do art. 2º da Lei 

12.153/09, não veiculando esta causa quaisquer das matérias do § 1º do 

citado dispositivo legal, vê-se que este juízo é incompetente para exame 

dela. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juizado Especial 

Cível da Comarca de Feliz Natal, atuando na condição de Juizado Especial 

da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução nº 004/2014/TP 

c.c. o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/09 e Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ. Intimem-se. Em seguida, remetam-se os autos à 

aludida unidade judicial, procedendo-se às anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura 

digital.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-89.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUSA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000268-89.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): ALINE DE SOUSA BARBOSA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de ação cominatória ajuizada por ALINE DE SOUSA BARBOSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Inicialmente, defiro a 

gratuidade da Justiça. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial (Novo CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 

26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000258-45.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICE MALAVAZI OAB - MT24162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000258-45.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): SALETE DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. SALETE DOS SANTOS ajuizou ação 

previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de 

patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurada da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo 

de posterior reavaliação após a devida manifestação das partes sobre o 

laudo pericial, como requestado na exordial. Outrossim, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela 

autarquia requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas demandas referentes a 

benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da 

área médica e socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais 

provas, para então ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os 

quesitos a serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Maíra Atallah Monreal Lentiso, CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000274-96.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO LEOVALDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000274-96.2020.8.11.0087. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO LEOVALDO DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. ANTONIO LEOVALDO DE SOUZA ajuizou ação 

de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença c/c 

auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz exercer ser trabalhador rural, tendo adquirido patologia que o 

impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou a concessão do 

benefício de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é segurado 

especial da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada visando ordem judicial 

para compelir o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora. Ademais, 

para fins da tutela antecipada pretendida, não é admissível início de prova 

material quando não corroborada por prova testemunhal para 

reconhecimento de exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 

55 da Lei nº 8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a 

demonstração do tempo de serviço rural para concessão do benefício 

almejado, é necessária a apresentação de início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal. In casu, a prova testemunhal 

deverá ser produzida em Juízo, no momento oportuno. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS. TRABALHADOR 

RIRAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE LABORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. 

PRECEDENTES DO STF E STJ. TUTELA ANTECIPADA. 1. São três os 

requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a 

qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter 

permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 

2. Para fins de reconhecimento do exercício da atividade rural, é pacífica a 

jurisprudência no sentido de que, em se tratando de segurado especial 

(art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91), é exigível início de prova material, 

corroborado pela prova testemunhal, a comprovar a atividade rural da 

parte autora. 3. Critérios de correção monetária e juros de mora, conforme 

decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp 

nº 1.492.221/PR, DJE de 20-03-2018. 4. Mantida a antecipação de tutela, 

pois presentes os requisitosexigidos para o deferimento da tutela de 

urgência seja na forma do CPC/73 ou no CPC/15. (TRF-4 - AC AC 

5037961-18.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Dessa forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da 

atividade rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de 

urgência antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência 

de um dos seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em 

face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, 

entendo pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro 

no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, 

solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

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

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Maíra Atallah Monreal Lentisco, 

CRM 9006/MT, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001117-95.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS NETO (EXEQUENTE)

IRINEU MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

EVANILDO DE SOUZA NOBRES OAB - MT23699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT10366/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001117-95.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: JOAQUIM MARTINS NETO, IRINEU MARTINS EXECUTADO: 

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. Vistos, etc. Diante do teor do petitório de fl. 

122/123 (ID 27692338), determino a intimação da parte requerente para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverão 

ambas as partes informem quanto ao interesse na autocomposição. Findo 

o lapso temporal acima fixado, voltem-me conclusos. Guarantã do 

Norte/MT, 26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-90.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDARIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000255-90.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: IDARIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de ação de busca 

e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de IDARIO DE OLIVEIRA. Tendo em vista que 

a demanda foi distribuída sem o recolhimento das custas, como estipula o 

§2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e o art. 456 da 

CNGC-TJ/MT, determino a comprovação do pagamento das despesas de 

ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-81.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE SIQUEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (REDE CENTERSUL) 

(REQUERIDO)

MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12/06/2019 

às 13:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000484-43.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSON RIBEIRO GARCIA OAB - DF06909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO MONTEIRO NEVES (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000484-43.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS 

FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REU: 

ADELMO MONTEIRO NEVES Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada pelo COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 

FEDERAIS LTDA, devidamente qualificado, em face de ADELMO 

MONTEIRO NEVES, igualmente qualificado. Como prova escrita, colacionou 

nos autos contrato de abertura de crédito bancário (Id. 20454778 - Pág. 

07/08), assim como cálculo de atualização monetária (Id. 20454786). 

Obedecidas às exigências legais previstas no art. 700, I do CPC, 

EXPEÇA-SE mandado monitório de pagamento, conforme art. 701 CPC, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial, consignando 

que, caso o Requerido o cumpra, ficará isentos de custas e honorários 

advocatícios correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do débito. 

Conste do mandado, ainda, que nesse prazo o Requerido poderá oferecer 

embargos de acordo com art. 702 do CPC e, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 27/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48699 Nr: 1429-18.2017.811.0036

 AÇÃO: Habilitação para Casamento->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório 2º Serv. Notarial e Reg. das Pessoas Naturais, 

Joaquim Francisco Lima, Maria de Lourdes Português

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1429-78.2017.811.0036 (48699)Habilitação para Conversão de 

União Estável em Casamento Sentença.Vistos, etc.Trata-se de Ação 

Habilitação de Conversão de União Estável em Casamento, remetidos pelo 

Cartório do 2º Ofício, requerendo a conversão da União Estável em 

casamento de JOAQUIM FRANCISCO LIMA e MARIA DE LOURDES 

PORTUGUÊS, todos devidamente qualificados. O pedido veio instruído com 

o Contrato Marital Particular confeccionado e assinado pelos requerentes 

e duas testemunhas, lavrada aos 14/10/2016 (fls. 02/05), no qual os 

mesmos declaram viver em união estável desde 31/01/1967.Anexou-se 

aos autos, ainda, Declaração de Convivência de União Estável, 

.Decido.Assim considerando, em face do exposto HOMOLOGO a 

disposição de vontades declarada pelos requerentes no presente 

procedimento, e o faço para CONVERTER em CASAMENTO, pelo regime 

da Comunhão Parcial de Bens, a União Estável mantida entre JOAQUIM 

FRANCISCO LIMA e MARIA DE LOURDES PORTUGUÊS, desde 14/10/2016, 

os quais acordaram conservarem os mesmos nomes.Tratando-se esta 

sentença de ato judicial que substitui a celebração, a mesma tem efeitos 

imediatos. Assim, LAVRE-SE o registro de casamento e PROVIDENCIE-SE 

o necessário às averbações nos registros de casamento das partes.Sem 

custas e condenação sucumbencial.Nada sendo requerido em 15 (quinze) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 03/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 
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Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41414 Nr: 524-47.2016.811.0036

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudecy Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido realizado pela parte autora à fl. 58 (...)REMETAM-SE os 

autos ao Setor de Distribuição para que seja efetuado a ALTERAÇÃO da 

classe processual, bem como as medidas necessárias para a devida 

redistribuição.

Quanto à ação executiva fundada em título extrajudicial, DETERMINO:

1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial (fl. 58), para no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC), 

no montante de R$ 35.788,13 (...), advertindo-a de que sobre o valor do 

débito incidirá os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do CPC).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 05 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do CPC) ou requerer o parcelamento do valor da execução 

nos termos do art. 916 do CPC.

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, oferecimento de bens ou 

requerimento de parcelamento, deverá ser procedida a PENHORA em 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito atualizado, juros 

custas e honorários advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado (art. 

829, § 1º e 841, caput, do CPC).

4) Em não sendo localizado os executados para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

 6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 26/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34877 Nr: 1312-32.2014.811.0036

 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: Reginaldo Gabriel de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Decido.

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, devido a prescrição da pretensão da parte autora, nos termos 

do art. 487, II, do CPC.

 CONDENO o requerente ao pagamento das custas e taxas judiciárias que 

deverão ser executados nos termos estabelecidos no art. 98, §3º do CPC, 

devido ao fato da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, 

conforme decisão sob ref. 03.

Com o trânsito em julgado desta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação.

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

Guiratinga/MT, 26/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53617 Nr: 3482-69.2017.811.0036

 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 Eudes Barboza de Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora para que informe ao juizo quanto ao acordo 

homologado, se houve o cumprimento, bem como, em não havendo, 

requerer o necessário, no prazo de dez (10) dias, sob pena de 

arquivamento definitivo dos autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004308-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1004308-46.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com 

pedido liminar, proposta por DOMINGOS CÉSAR CASTRO SILVA, 

devidamente qualificado, tendo como parte requerida CLARO S/A, 

igualmente qualificado. Alega o reclamante que, após o recebimento de 

uma cobrança pela parte requerida, via correspondência postal, no valor 

de R$ 475,70 (quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), 

diligenciou até uma loja física da requerida para averiguar tal cobrança, 

uma vez que afirma veemente não possuir qualquer relação contratual 

com a referida empresa de telefônica. Relata, ainda, que mesmo após 

reportar tal cobrança errônea, ao realizar compra em algumas lojas, 

surpreendeu-se com a notícia de que o seu nome estava negativado no 

SPC/SERASA, contudo, segundo a parte autora, nunca fez qualquer pacto 

contratual na instituição requerida, de modo que o referido débito é 

inexistente e a sua cobrança ilícita. Dessa forma, requer a exclusão do 

seu nome no SPC/SERASA, para cessar os prejuízos sofridos pela parte 

autora, além de que não existe nenhum perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: “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.” Ao analisar, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios e compulsando detalhadamente os 

documentos que acompanham a exordial, resto convicto que não foi 

comprovado o fumus boni iuris, pois a parte autora não juntou qualquer 

documento para comprovar a dívida indevida e negativação do seu nome 

junto ao SPC/SERASA, por ordem da instituição requerida. Ademais, ao 

visualizar o extrato sob Id. 13664546, ressai-se que o requerente já 

possui duas inscrições no Cadastro de Inadimplentes pelo Sistema 

SERASA, sendo tais débito, no valor de R$ 83,70, inscrito em 03/04/2016, 

pela CLARO S.A, referente ao contrato N65677396/0603OB e o débito no 
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valor de R$ 397,31, inscrito em 03/04/2016, pela empresa NET 

SALVADOR. Assim, não se visualizar que as inscrições decorreram da 

cobrança alega aqui nesses autos, vez que possuem outros valores, bem 

como foram inclusas há vários anos atrás. Portanto, não estando presente 

um dos requisitos para o sucesso do pedido liminar, a não concessão do 

mesmo neste momento processual é medida que se impõe. Decido. Pelo 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de antecipação de tutela aduzido 

pela autora na peça vestibular: 1) Dando prosseguimento ao feito, 

CONCEDO o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de 

Defesa do Consumidor o qual estabelece no seu art. 6º, VIII que o Juízo 

deve facilitar a defesa dos direitos do consumidor devido a sua 

hipossuficiência técnica, por consequência, DETERMINO que a parte 

requerida CLARO S.A. traga aos autos, junto a sua defesa, a 

documentação suficiente para comprovar se realmente existe ou não 

débito da parte autora junto a instituição financeira, tais como, o respectivo 

contrato e cadastro de cliente. Caso haja o referido débito, demonstre a 

sua origem e se houve a sua cobrança por meio do cadastramento do 

nome da autora nos bancos de dados de restrição ao crédito. 2) Ao 

ensejo, INDEFIRO o pedido de renúncia sob Id. 28115927, vez que é 

imprescindível a comprovação de comunicação ao respectivo outorgante, 

ora requerente. 3) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização 

de acordo entre as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para 

comparecer no ato. 4) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO, 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO 

caso AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de 

conciliação, apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte 

autora para que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Ás providências. Guiratinga/MT, 27/03/2020. Assinado 

Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010250-69.2017.8.11.0036 Considerando a sentença ID 

17979230, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010250-69.2017.8.11.0036 Considerando a sentença ID 

17979230, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-86.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010029-86.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18010815, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-86.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010029-86.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18010815, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010018-57.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18010824, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010018-57.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18010824, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-77.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE PEREIRA ROSA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000096-77.2018.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

17979396, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-77.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE PEREIRA ROSA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000096-77.2018.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

17979396, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010237-70.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

17978391, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010237-70.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

17978391, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 
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TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-13.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA FERNANDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000055-13.2018.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

17776689, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-13.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA FERNANDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000055-13.2018.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

17776689, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-23.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000022-23.2018.8.11.0036 Em cumprimento a Decisão ID 

22229763, considerando o Recurso Inominado ID 18223519, com fulcro no 

art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO a parte recorrida 

"VIVO S.A." via DJe, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, observando-se o período suspensivo previsto na 

Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. 

Guiratinga/MT, 26 de março de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-53.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000117-53.2018.8.11.0036. REQUERENTE: INDIANA OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela desistência, 

requerendo a extinção do processo. Nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-21.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNA SILVA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000048-21.2018.8.11.0036. REQUERENTE: SUZANNA SILVA DE AQUINO 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no evento 13587221 do projudi, alegando 

desinteresse no prosseguimento do feito com base em necessidade de 

perícia grafotécnica. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem 

como, apresentado sua contestação no evento 13547316, inclusive 

juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual entre 

as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Primeiramente, 

importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, recentemente 

alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da ação sem 

anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para os casos de 

“indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, 

determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum”. É de conhecimento comum, principalmente dos Nobres 
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Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a 

identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias 

uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e 

negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar 

os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, uma vez 

que são interpostas milhares de demandas sem o cuidado de se verificar 

se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Há de haver uma mudança cultural, pois o 

Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, fato que 

ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a prestação 

jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos uma cultura 

da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina judiciária, a 

mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar a demanda. 

O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não se trata de 

mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de uma 

desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da parte reclamante e passo a 

apreciar a lide. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No 

que tange a incompetência em razão da matéria, entendo que não deve 

prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente 

para o julgamento da lide. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte reclamada. 

No entanto, a parte ré, em contestação, demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

assinado pelo reclamante, acompanhado de extrato de utilização do 

serviço. Importante destacar ainda, que é desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica uma vez que a semelhança entre os documentos 

pessoais apresentados nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Ainda, conforme determina Súmula 

359 STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" . Sendo assim a 

norma tem como destinatário os órgãos de proteção ao crédito, não se 

dirigindo, desta feita, ao credor, que, ao solicitar a inclusão no nome do 

devedor, está no exercício regular de direito. Assim, tenho que a hipótese 

é de improcedência dos pedidos da inicial. Com relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-59.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE MELO SILVA OAB - MT0003605S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010003-59.2015.8.11.0036. REQUERENTE: JOSMAR JORGE DA COSTA 

REQUERIDO: CLEUBA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA CARDOSO Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Cuida-se de ação de indenização por dano moral, com pedido 

de indenização por danos morais, proposta por CLEUBA CRISTINA 

FRANCISCA DA SILVA CARDOSO em face de JOSMAR JORGE DA 

COSTA Fundamento e decido. Aduz a requerente que o requerido é 

ex-patrão do seu esposo, o mesmo prestava-lhe serviço como caseiro, 

residindo com sua esposa “requerente” nas dependências da Fazenda. do 

requerido, que por diversas vezes fora assediada sexualmente pelo 

mesmo. Ao final requereu o julgamento procedente da ação e a 

condenação do requerido a titulo de dano moral. No mérito, o demandado 

assevera que a alegação da demandante é descabida, que a mesma não 

cumpriu com seu ônus de comprovar o alegado. Em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever 

da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar 

o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC. 

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser 

restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob 

pena de banalização do nobre instituto. In casu, não há prova nos autos , 

além do boletim de ocorrência que compreende prova unilateral, por 

consequência, não resta comprovado o constrangimento ou transtorno 

que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, 

não havendo razão, assim, para o deferimento da pretensão indenizatória. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

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

inciso I, do CPC. Do pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE tendo em 

vista que o pedido em questão compreende reconvenção, o que conforme 

art. 31 da Lei 9.099/95 não se admite no Juizado Especial, deverá a parte 

Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto 
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está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-27.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

1000024-27.2017.8.11.0036. REQUERENTE: MARIA CELIA DE SOUZA 

MACHADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação 

tendo o objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na 

ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Ademais, faz-se necessário a prova da 

existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, quanto aos 

comprovantes acostados a inicial estes estão ilegíveis sendo 

completamente impossível analisar tais documentos. No caso dos autos, o 

requerente não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja 

pela juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer 

outro documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada. Os artigos 320 e 485, I, do Código de Processo Civil, 

são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso 

e. TJMT, disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao 

dos autos. Veja: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – NÃO 

OCORRÊNCIA – EMENDA A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Procedida a 

determinação de emenda da inicial, haja vista o não preenchimento dos 

requisitos exigidos pela Lei Processual, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a 

exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. (TJMT - 

Ap. 1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª 

Câmara Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 10.05.2018)”. 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 04.07.2017)”. Desse modo, 

inexistindo os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (CPC, 330, IV), e por via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

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

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-27.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

1000024-27.2017.8.11.0036. REQUERENTE: MARIA CELIA DE SOUZA 

MACHADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação 

tendo o objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na 

ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 
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título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Ademais, faz-se necessário a prova da 

existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, quanto aos 

comprovantes acostados a inicial estes estão ilegíveis sendo 

completamente impossível analisar tais documentos. No caso dos autos, o 

requerente não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja 

pela juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer 

outro documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada. Os artigos 320 e 485, I, do Código de Processo Civil, 

são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso 

e. TJMT, disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao 

dos autos. Veja: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – NÃO 

OCORRÊNCIA – EMENDA A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Procedida a 

determinação de emenda da inicial, haja vista o não preenchimento dos 

requisitos exigidos pela Lei Processual, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a 

exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. (TJMT - 

Ap. 1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª 

Câmara Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 10.05.2018)”. 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 04.07.2017)”. Desse modo, 

inexistindo os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (CPC, 330, IV), e por via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

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

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

1000036-41.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ENILSON LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação tendo o 

objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na ACP nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Ademais, faz-se necessário a prova da 

existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, quanto aos 

comprovantes acostados a inicial estes estão ilegíveis sendo 

completamente impossível analisar tais documentos. No caso dos autos, o 

requerente não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja 

pela juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer 

outro documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada. Os artigos 320 e 485, I, do Código de Processo Civil, 

são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso 

e. TJMT, disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao 

dos autos. Veja: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – NÃO 

OCORRÊNCIA – EMENDA A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Procedida a 

determinação de emenda da inicial, haja vista o não preenchimento dos 

requisitos exigidos pela Lei Processual, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a 

exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. (TJMT - 

Ap. 1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª 

Câmara Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 10.05.2018)”. 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 04.07.2017)”. Desse modo, 

inexistindo os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (CPC, 330, IV), e por via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

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

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

1000036-41.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ENILSON LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação tendo o 

objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na ACP nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Ademais, faz-se necessário a prova da 

existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, quanto aos 

comprovantes acostados a inicial estes estão ilegíveis sendo 

completamente impossível analisar tais documentos. No caso dos autos, o 

requerente não comprovou a existência de vínculo entre as partes, seja 

pela juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits ou qualquer 

outro documento que demonstrasse a prova mínima de sua relação com a 

empresa executada. Os artigos 320 e 485, I, do Código de Processo Civil, 

são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso 

e. TJMT, disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso semelhante ao 

dos autos. Veja: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – NÃO 

OCORRÊNCIA – EMENDA A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Procedida a 

determinação de emenda da inicial, haja vista o não preenchimento dos 

requisitos exigidos pela Lei Processual, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a 

exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. (TJMT - 

Ap. 1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª 

Câmara Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 10.05.2018)”. 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 04.07.2017)”. Desse modo, 

inexistindo os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (CPC, 330, IV), e por via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

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

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PRADO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000022-57.2017.8.11.0036. REQUERENTE: EDSON PRADO DE 

CARVALHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação 

tendo o objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na 

ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 
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divulgador, na forma individual. Nota-se que o reclamada foi regularmente 

citado, deixando de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

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 haja com 

contumácia, ou seja, deixe 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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. No caso dos autos, o requerente comprovou a existência 

de vínculo entre as partes, pela juntada dos comprovantes de aquisição 

das contas/kits “prints” do sistema e os comprovantes de pagamento, 

demonstrando a prova mínima de sua relação com a empresa promovida. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 5.845,55 

(cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 6% ao 

ano, conforme disposição na r. Ação Civil Pública, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PRADO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000022-57.2017.8.11.0036. REQUERENTE: EDSON PRADO DE 

CARVALHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação 

tendo o objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na 

ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Nota-se que o reclamada foi regularmente 

citado, deixando de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

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 haja com 

contumácia, ou seja, deixe 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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 
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em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. No caso dos autos, o requerente comprovou a existência 

de vínculo entre as partes, pela juntada dos comprovantes de aquisição 

das contas/kits “prints” do sistema e os comprovantes de pagamento, 

demonstrando a prova mínima de sua relação com a empresa promovida. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 5.845,55 

(cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 6% ao 

ano, conforme disposição na r. Ação Civil Pública, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-56.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEAN SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEITE BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DECISÃO Processo: 

1000035-56.2017.8.11.0036. REQUERENTE: LEAN SILVA FEITOSA 

REQUERIDO: ANTONIO LEITE BARBOSA 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. Trata-se de ação em que a parte reclamante requer 

indenização por danos morais, sob a alegação de que o Reclamado, 

durante um comício, o ofendeu chamando o chamando de ladrão. A parte 

reclamada, por sua vez, defende que não há provas nos autos bem como 

alega não ter se excedido e ofendido o reclamante. No mais, dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTAÇÃO: 

Analisando-se o feito, constata-se que não precisa de outras provas que 

não a já amealhada, razão porque se passa a decidir o pedido em 

consonância com o disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo 

Civil. O reclamante alega que ter sofrido dano moral na medida em fora 

ofendido pelo reclamado durante o comício. Porém, salienta-se que este 

não produziu qualquer prova, não desmontando se o evento realmente 

ocorreu e como ocorreu, inexistindo qualquer documento que faça início 

de prova das suas alegações. A inversão do ônus da prova deferida com 

fundamento no Código de Defesa do Consumidor, não implica na 

veracidade da alegação de existência do fato e do dano moral, 

independente de prova, porque tal inversão se justifica apenas para dar 

equilíbrio à relação entre as partes, para atribuir-se o ônus da prova à 

parte que tem melhores condições de produzi-la. No caso concreto, a 

parte reclamante poderia de providenciar essa prova, não lhe sendo 

oneroso, pelo que é de sua responsabilidade comprovar a alegação de 

dano moral sofrido, ônus do qual não se desincumbiu. Faltando tal prova 

nos autos, o caso não passível de indenização por danos morais. Isso 

porque, não houve comprovação do ilícito. Finalmente, malgrado inexistam 

custas processuais, taxas ou despesas no primeiro grau de jurisdição nos 

processos que tramitam pelo sistema do Juizado Especial (artigo 54, Lei 

9.099/95), não sendo até a decisão de primeiro grau o momento 

apropriado para tal debate, a parte reclamante requer a concessão do 

benefício da Justiça Gratuita, o que se defere, com fundamento no artigo 

4º, da Lei 1060/50. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO do reclamante, ante a ausência de ilícito 

praticado pela reclamada, bem como a ausência de comprovação do dano 

moral alegado. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Julga-se extinto o feito, sem julgamento de mérito. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-46.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010064-46.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18944946, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-46.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010064-46.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18944946, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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ALMERINDO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010325-11.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18825339, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010325-11.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

18825339, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-69.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI NEVES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010013-69.2016.8.11.0036. REQUERENTE: IVANI NEVES MACHADO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A pretensão 

é de exclusão de responsabilidade no pagamento de infrações de trânsito, 

em razão de alienação de veículo automotor, mesmo tendo claro que não 

realizou a comunicação de venda nem mesmo alterou a titularidade da 

motocicleta, não transferência do veículo indicado na petição inicial junto 

ao Órgão de Trânsito. No caso, trata-se de obrigação bilateral nos termos 

do art. 123, §1º do CTB, ou seja, comprador e vendedor são responsáveis 

pela comunicação de venda/compra de veículo automotor junto ao Órgão 

de Trânsito, permanecendo solidários, até a efetiva transferência, por 

eventuais débitos decorrentes de infração de trânsito. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. 

VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO 

ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso 

especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento 

suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. 

Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a 

obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo 

alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade 

ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em 

casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente 

ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. 

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” 

(STJ – 2ª T – REsp nº 1.667.974/SP - 2017/0090993-5 – rel. MINISTRO OG 

FERNANDES – j. 05/04/2018). Grifei. Com relação ao dano moral 

pretendido, e tendo sido reconhecida a solidariedade na obrigação 

(comunicação de venda/compra de veículo automotor junto ao órgão de 

Trânsito), ausente a possibilidade na pretensão. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO 

ADQUIRENTE DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO BEM, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 123, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. 

CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA OS INCÔMODOS SOFRIDOS. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não há dúvida de que a autora vendeu a 

motoneta para a ré em 26/0911 e essa somente veio a transferir a 

propriedade do bem junto ao DETRAN em março de 2014, conforme consta 

no termo de audiência da fl. 29, portanto quatro meses depois do 

ajuizamento da ação, descumprindo o disposto no art. 123, § 1º, do CTB. 

2. No entanto, a autora contribuiu para os incômodos que alega ter sofrido, 

por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN, no prazo de 30 

dias, a teor do que estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Nacional, 

o que lhe desoneraria de qualquer cobrança/ônus posterior à venda. A 

alegação de que entregou todos os documentos à ré e por isso não teria 

como comunicar a venda ao DETRAN não é suficiente para eximir sua 

obrigação, pois deveria ter o cuidado, no momento de venda, de 

providenciar a documentação necessária para efetuar a comunicação. 3. 

Dano moral não configurado, haja vista que a autora colaborou para a 

situação, não comunicando a venda ao DETRAN, além de inexistir prova 

no sentido de que houve abalo a atributos de sua personalidade. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 3ª TRC – RI nº 0038495-35.2014.811.0001 – Relª. 

Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. 09/04/2015). Grifei. Isto posto, a 

responsabilidade é da Proprietária/Reclamante, sendo assim com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-69.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI NEVES MACHADO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010013-69.2016.8.11.0036. REQUERENTE: IVANI NEVES MACHADO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A pretensão 

é de exclusão de responsabilidade no pagamento de infrações de trânsito, 

em razão de alienação de veículo automotor, mesmo tendo claro que não 

realizou a comunicação de venda nem mesmo alterou a titularidade da 

motocicleta, não transferência do veículo indicado na petição inicial junto 

ao Órgão de Trânsito. No caso, trata-se de obrigação bilateral nos termos 

do art. 123, §1º do CTB, ou seja, comprador e vendedor são responsáveis 

pela comunicação de venda/compra de veículo automotor junto ao Órgão 

de Trânsito, permanecendo solidários, até a efetiva transferência, por 

eventuais débitos decorrentes de infração de trânsito. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. 

VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO 

ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso 

especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento 

suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. 

Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a 

obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo 

alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade 

ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em 

casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente 

ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. 

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” 

(STJ – 2ª T – REsp nº 1.667.974/SP - 2017/0090993-5 – rel. MINISTRO OG 

FERNANDES – j. 05/04/2018). Grifei. Com relação ao dano moral 

pretendido, e tendo sido reconhecida a solidariedade na obrigação 

(comunicação de venda/compra de veículo automotor junto ao órgão de 

Trânsito), ausente a possibilidade na pretensão. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO 

ADQUIRENTE DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO BEM, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 123, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. 

CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA OS INCÔMODOS SOFRIDOS. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não há dúvida de que a autora vendeu a 

motoneta para a ré em 26/0911 e essa somente veio a transferir a 

propriedade do bem junto ao DETRAN em março de 2014, conforme consta 

no termo de audiência da fl. 29, portanto quatro meses depois do 

ajuizamento da ação, descumprindo o disposto no art. 123, § 1º, do CTB. 

2. No entanto, a autora contribuiu para os incômodos que alega ter sofrido, 

por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN, no prazo de 30 

dias, a teor do que estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Nacional, 

o que lhe desoneraria de qualquer cobrança/ônus posterior à venda. A 

alegação de que entregou todos os documentos à ré e por isso não teria 

como comunicar a venda ao DETRAN não é suficiente para eximir sua 

obrigação, pois deveria ter o cuidado, no momento de venda, de 

providenciar a documentação necessária para efetuar a comunicação. 3. 

Dano moral não configurado, haja vista que a autora colaborou para a 

situação, não comunicando a venda ao DETRAN, além de inexistir prova 

no sentido de que houve abalo a atributos de sua personalidade. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 3ª TRC – RI nº 0038495-35.2014.811.0001 – Relª. 

Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. 09/04/2015). Grifei. Isto posto, a 

responsabilidade é da Proprietária/Reclamante, sendo assim com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000013-61.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TESOURO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000013-61.2018.8.11.0036. REQUERENTE: MARILEY TEIXEIRA SANTOS 

FRANCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE TESOURO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Aduz a Reclamante que verbalmente lhe fora deferido o 

pedido de Licença para Aperfeiçoamento, tendo acostado aos autos 

declaração da Diretora afirmando que havia substituta para suprir sua 

ausência, bem como acostou caderno de presença para comprovar os 

fatos. Contudo há de se evidenciar que as concessões de Licenças 

realizadas pelo ente público devem ser apreciadas através de Processo 

Administrativo, ao qual será verificado se os requisitos para a concessão 

de Licença para Aperfeiçoamento estão presentes, bem como 

vislumbrasse que a Reclamante encaminhou o pedido em marco sendo 

que a mesma já encontrava matriculada em janeiro do mesmo ano. 

Considerando que as provas acostas pela Reclamante são unilaterais e 

não comprovando a real permissão alegada, o Município reclamado está 

respaldado pelo princípio da discricionariedade da Administração Publica, 

através do exercício do juízo e da conveniência e oportunidade, podendo 

o mesmo deixar de conceder a Licença destinada ao aperfeiçoamento 

técnico quando os requisitos que ensejam sua concessão não são 

respeitados. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

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

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE JOSEFINA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 88 de 272



(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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010302-65.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162729, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE JOSEFINA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010302-65.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162729, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZENY MACEDO GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010303-50.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162734, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZENY MACEDO GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010303-50.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162734, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-95.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA BARBOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010300-95.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162738, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-95.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA BARBOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010300-95.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162738, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE DEUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010306-05.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162943, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE DEUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010306-05.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162943, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-83.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010165-83.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162740, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-83.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010165-83.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

20162740, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-23.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010266-23.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

19197785, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-23.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 90 de 272



CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010266-23.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

19197785, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-35.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BRAGA BUBLITZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA MANIA 18 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COSTA E CASTRO OAB - MT0022986A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010013-35.2017.8.11.0036. REQUERENTE: ELISANGELA BRAGA 

BUBLITZ REQUERIDO: LOJA MANIA 18 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. Cuida-se de 

ação de indenização por danos morais promovida por ELISANGELA 

BRAGA BUBLITZ i em face de LOJA MANIA 18. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, compulsando os autos, vê-se que realizada a audiência de 

conciliação, o reclamado saiu do ato processual devidamente intimado de 

que teria o prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar contestação. O 

requerido apresentou contestação e a requerente impugnou. Alega a 

requerente ter sido constrangida pela requerida, se sentindo humilhada. 

Considerando que a parte reclamante deveria ter anexado aos autos 

documentos que comprovam os fatos alegados, bem como os danos 

morais que alega ter sofridos e a mesma não o fez, não há como 

responsabilizar a reclamada. Destarte, em demandas em que se busca 

indenização por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, sendo dever 

da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar 

o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA MACHADO DE OLIVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000041-63.2017.8.11.0036. REQUERENTE: BENIGNA MACHADO DE 

OLIVEIRA PRADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação 

tendo o objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na 

ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Nota-se que o reclamada foi regularmente 

citado, deixando de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

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 haja com 

contumácia, ou seja, deixe 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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 
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dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. No caso dos autos, o requerente comprovou a existência 

de vínculo entre as partes, pela juntada dos comprovantes de aquisição 

das contas/kits “prints” do sistema e os comprovantes de pagamento, 

demonstrando a prova mínima de sua relação com a empresa promovida. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 5.951,65 

(cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 6% ao 

ano, conforme disposição na r. Ação Civil Pública, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA MACHADO DE OLIVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000041-63.2017.8.11.0036. REQUERENTE: BENIGNA MACHADO DE 

OLIVEIRA PRADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. DECIDO. O requerente ingressou com o termo de reclamação 

tendo o objetivo de receber os valores deferidos na sentença proferida na 

ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A sentença proferida na Ação Civil 

Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual. Nota-se que o reclamada foi regularmente 

citado, deixando de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

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 haja com 

contumácia, ou seja, deixe 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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. No caso dos autos, o requerente comprovou a existência 

de vínculo entre as partes, pela juntada dos comprovantes de aquisição 

das contas/kits “prints” do sistema e os comprovantes de pagamento, 

demonstrando a prova mínima de sua relação com a empresa promovida. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 5.951,65 

(cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 6% ao 

ano, conforme disposição na r. Ação Civil Pública, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

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

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

P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-74.2019.8.11.0036
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000372-74.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932674, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-74.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000372-74.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24932674, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-82.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAURA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000268-82.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24143250, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-82.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAURA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000268-82.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

24143250, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 27 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39155 Nr: 1474-90.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ézem Hoppen Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, THALLES FELIPE 

VIEIRA LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Autos n° 1474-90.2015.811.0036 (39155)

Decisão.

Vistos etc.

Considerando a manifestação de ref. 37, RECEBO a interposição do 

recurso de apelação e nomeio o DR. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS para patrocinar os interesses do réu ÉZEM HOPPEN CEZAR, 

fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação e para que ofereça as 

razões recursais, no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Dê vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para apresentar as contrarrazões de 

apelação, no prazo legal.

Apresentadas ou não as contrarrazões, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47200 Nr: 667-02.2017.811.0036

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 93 de 272



Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Mendonça Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0

 Processo n.º 667-02.2017.811.0036

Código: 47200

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo, mesmo após intimado via Dje, 

quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais finais em 

favor do réu, sob pena de desconstituição.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 27/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59567 Nr: 2146-93.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião José de Souza - 

OAB:22452/MT

 Autos nº 2146-93.2018.811.0036 (59567)

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

CIENTE da Decisão proferida em Recurso em Sentido Estrito nº 

1010331-80.2019.8.11.0000 de Ref. 07, o qual foi conhecido e PROVIDO 

PARCIALMENTE para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado 

[por motivo fútil, recurso que dificulta a defesa do ofendido e feminicídio] – 

art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP – para lesão corporal 

leve – art. 129, caput, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Assim, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que analise e 

verifique a possibilidade de oferta dos institutos despenalizadores da Lei 

9.099/95 ao acusado ou requeira o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-16.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELY SILVA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010023-16.2016.8.11.0036 Despacho. Vistos, etc. Em petição 

acostada em ID 25826152 a parte autora requereu a penhora de ativos 

financeiros por meio do Sistema Bacenjud, bem como a penhora de 

veículos por meio do Sistema Renajud, em desfavor da parte executada, 

aduzindo que não houve cumprimento espontâneo da obrigação. Todavia, 

verifico não haver nos autos a informação do número de CPF e/ou CNPJ 

da parte executada, informação sem a qual não é possível realizar 

pesquisas da existência de ativos financeiros ou veículos em nome dos 

executados. Desse modo, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos acostando o 

número de CPF e/ou CNPJ da parte executada, sob pena de extinção da 

presente fase de cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 27/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-91.2014.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANNA LUZIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010029-91.2014.8.11.0036 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, "caput", da Lei n° 9.099/95. Fundamento 

e Decido. A parte ré se encontra em regime de recuperação judicial. Muito 

embora a recuperação judicial não impeça o prosseguimento de ações de 

conhecimento para constituição de título executivo em relação a entidades 

que estejam sob tal regime, uma vez prolatada a sentença de mérito, esta 

constitui-se em título executivo judicial. O Enunciado 51 do FONAJE : "Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". A 

propósito: "EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO.ARTIGO 51, INCISO II e IV, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do Enunciado 51 do FONAJE: "Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria." Sendo assim, havendo 

sentença de mérito nos autos, com trânsito em julgado, outra solução não 

resta ao juízo que não a extinção da presente ação para que o exequente 

busque a habilitação de seu crédito através da via própria. Recurso 

improvido". (Relator(a): Alexandre das Neves; Comarca: Santos; Órgão 

julgador: 2ª Turma Cível - Santos; Data do julgamento: 11/03/2016; Data de 

registro:11/03/2016).” A teor do art. 51, § 1º, da Lei n° 9.099/95, a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Decido. Posto isso, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, nos termos do artigo 51, inciso IV, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 

55 da Lei 9099/95. Após, o decurso do prazo recursal, EXPEÇA-SE 

certidão ao exequente de seu crédito para habilitação. Guiratinga/MT, 

27/03/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000044-61.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (REU)

FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000044-61.2019.8.11.0096. AUTOR(A): ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA 
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REU: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA 

ZIEGEMANN Vistos, etc. 1) Sem delongas, verifico que foi designada a 

audiência de conciliação pela r. decisão de Id. n.º 25865409, sendo pedida 

a sua redesignação pela ausência de citação da parte requerida no Id. n.º 

30057453, o que foi atendido, haja vista a redesignação realizada no 

termo de audiência Id. n.º 30221450, sendo informado o endereço no Id. 

n.º 30057455, de modo que DETERMINO a citação da requerida, de modo 

sucessivo, nos endereços declinados no sobredito petitório. 

DEPREQUE-SE a citação à Comarca de Sorriso/MT. 2) Ademais, tendo em 

vista que não será possível o cumprimento do ato citatório em tempo hábil, 

ante a suspensão determinada pela Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, após o decurso do prazo de 

suspensão previsto na Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, DEVENDO a 

Secretaria desta Vara REDESIGNAR a audiência outrora aprazada no Id. 

n.º 30221450, para realização de Sessão de Conciliação, conforme pauta 

disponível da conciliadora deste Juízo, bem como intimar a parte autora 

para o seu comparecimento e, nos termos do artigo 334 do CPC/2015 e 

CITAR a parte requerida, conforme determinado no item anterior. 3) 

AGUARDE-SE a realização da solenidade. CUMPRA-SE, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 77999 Nr: 270-88.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDPO PROENÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Hedpo Proença da Silva, em relação ao crime previsto no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, 

VI, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97719 Nr: 3771-45.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Conforme observa-se dos autos, seria o caso de realizar audiência de 

instrução e julgamento, no entanto, CANCELO-A e deixo por ora de 

designar nova data, tendo em vista a mobilização a nível mundial de 

combate à pandemia do COVID-19, que tem provocado inúmeras 

redesignações. Nesse sentido, a fim de evitar tumulto na pauta de 

audiências, causando prejuízo aos réus e à Justiça, determino a inclusão 

do processo na fila adequada, para fins de controle de ordem, 

aguardando-se por 30 (trinta) dias, após o que deverão os autos retornar 

à conclusão para designação de data para a audiência, preservadas as 

prioridades exigidas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-15.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000351-15.2019.8.11.0096. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SONIA APARECIDA DE LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de quitação de débito, com pedido de tutela de urgência e 

reparação de danos morais, proposta por SONIA APARECIDA DE LIMA em 

face de MENEGATTI WILCENSKI E CIA LTDA - EPP, ambos qualificados. 

Alegado, em síntese, que a requerente ao ir realizar compras no comércio 

local, foi surpreendida com a negativa de crédito, ante a existência de um 

protesto no seu nome no Cartório de Segundo Ofício da Comarca de 

Itaúba/MT. Mencionado posteriormente que a requerente procurou o 

Cartório, o qual concedeu o acesso a certidão de protesto que consta o 

valor R$ 99,00, com vencimento em 06/06/2019, a qual foi apresentada 

pelo Banco do Brasil S/A., possuindo como sacador MENEGATTI 

WILCENSKI E CIA LTDA – EPP. Sustenta a requerente que o débito foi 

devidamente quitado em 26/06/2019, junto à empresa requerida, mesmo 

assim foi protestado o débito quitado. Desse modo, requereu o seguinte: 

a) a concessão da gratuidade da justiça; b) requereu liminarmente que 

seja determinado que a ré exclua e abstenha de incluir o nome da 

requerente nos cadastros de inadimplentes e que seja determinada a 

suspensão dos efeitos do protesto; c) a inversão do ônus da prova; d) a 

intimação da requerida; e) a procedência da ação; f) a condenação da 

requerida em danos morais; g) a condenação da requerida em honorários 

advocatícios e custas processuais. É O RELATO DO NECESSÁRIO. 

DECIDO. A tutela de urgência está disciplina no artigo 300 Código de 

Processo Civil. 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, conforme redação 

do aludido art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Existentes os requisitos elencados deverá o julgador acatar o 

pleito liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, 

desenvolvendo uma cognição robusta, não significando que o pleito liminar 

não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, uma 

vez que é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento. A 

tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir 

caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada a 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. No caso em tela, se pretende liminarmente que a parte 

requerida se abstenha de inserir o nome da requerente e no cadastros de 

inadimplentes e o retire, caso tenha sido colocado e a suspensão do 

protesto em nome da requerente de protocolo nº 4084, Livro 13, folha: 57, 

data do Protesto: 16/07/2019, oriundo do contrato de nº 1-51736-4, no 

valor de R$ 99,00, o qual alega já ter sido pago, para tanto juntou o 

comprovante de pagamento de Id. n.º 22441304, documento este que 

indica com clareza a probabilidade de direito, uma vez que a requerente 

encontra com um protesto no seu nome realizado pela requerida, que 

possivelmente é indevido, ante a comprovação do pagamento, o que será 

posteriormente devidamente analisado, bastando por ora à probabilidade 

de assistir-lhe razão. Por sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a 

lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito 

Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas 

seguintes palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a 

efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil 

reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a 
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tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum 

in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Com 

efeito, conclui-se que havendo a perpetuação da situação visualizada 

conduzirá a danos, senão irreparáveis, de difícil reparação, já que ficará a 

requerente impedida de acessar o mercado de consumo no que tange a 

compras com prazo, financiamentos. Assim, resta suficientemente 

satisfeito o perigo de dano. No caso em tela, em uma análise perfunctória 

dos elementos trazidos ao processo, ao menos nesta fase, estão 

caracterizados os requisitos autorizadores para concessão da tutela de 

urgência postulada, sendo seu deferimento medida que se impõe. Calha 

frisar que o deferimento do pleito antecipatório, não acarreta perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que as medidas liminares em tutela de 

urgência são conferidas por meio de cognição sumária e, não 

representam pronunciamento definitivo, mas sim provisório, estando 

sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou 

revogadas pela sentença final. 1) Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada 

pleiteada, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores 

para tanto, razão pela qual DETERMINO que a requerida se ABSTENHA de 

negativar o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como que sejam SUSPENSOS os efeitos do protesto, registrado no Livro 

13, Folhas 57, protocolo n.º 4084, no prazo de 10 dias, sob pena de serem 

aplicadas as medidas cabíveis. 2) INTIME-SE a parte requerida e OFICIE-SE 

o Cartório 2º Ofício de Itaúba/MT, para que cumpram a presente decisão. 

3) DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. 4) DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com 

fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da situação de 

hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida. 5) 

Analisando os autos entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. 6) Assim, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do 

CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, após o decurso do prazo de suspensão 

previsto na Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, devendo a Secretaria desta 

Vara, DESIGNAR data para realização de Sessão de Conciliação conforme 

pauta disponível da conciliadora deste Juízo, bem como intimar a parte 

autora para o seu comparecimento e, nos termos do artigo 334 do 

CPC/2015, CITAR a parte requerida. 7) CITE-SE a parte requerida com pelo 

menos 20 dias de antecedência, para comparecer a solenidade. INTIME-SE 

a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer, 

conforme dicção do artigo 334, § 3.º, do CPC. 8) Cabe ressaltar que as 

partes devem comparecer pessoalmente a solenidade, acompanhadas 

dos seus procuradores, já cientificadas dos ônus decorrentes em caso de 

ausência, a teor do artigo 334, § 8º, salvo na hipótese de ambas as partes 

se pronunciarem em tempo pela não realização da audiência, inteligência 

do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, desse mesmo Digesto Adjetivo. 9) 

Nesse seguimento, não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender CONTAR-SE-Á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos artigos 334, 335/342 e 344 do 

CPC. 10) Caso sejam alegadas as matérias mencionadas nos artigos 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, DIGA a 

requerida em réplica, no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

DIGAM as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 11) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo 

concluso para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, servindo a presente, 

no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000443-90.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES APARECIDA MOLINA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000443-90.2019.8.11.0096. EMBARGANTE: 

DOLORES APARECIDA MOLINA EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Trata-se embargos à execução proposto por DOLORES 

APARECIDA MOLINA em face do BANCO BRADESCO S/A., ambos 

qualificados. A parte embargante requereu na exordial a concessão da 

assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que possui inúmeras 

restrições no seu nome, de modo que não pode arcar com as custas e as 

despesas processuais. Determinada a emenda da inicial pela r. decisão de 

Id. n.º 28093757, para fim de ser comprovada a hipossuficiência alegada 

ou querendo recolher as custas e despesas processuais. Petitório da 

parte requerente de Id. n.º 28093757, reiterando o pedido de assistência 

judiciária gratuita, para tanto juntou a declaração de imposto de renda no 

Id. n.º 28093789. É O RELATÓRIO. DECIDO. A parte requerente alega não 

possuir condições de promover o pagamento das custas e despesas 

processuais, visto que possui no seu nome inúmeras restrições, de modo 

que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo. De proêmio, 

cumpre esclarecer que a mera afirmação de pobreza da parte não impede 

que o julgador indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspirada no do artigo 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional usa o 

termo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira. Nesse 

sentido, tem-se a redação do aludido dispositivo constitucional: “Art. 5.° ... 

(...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Nessa senda, lecionam 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo 

civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª edição, Ed. RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Desse modo, o 

julgador não está limitado ao que pede ou declara a parte, sob pena de 

difundir o benefício pretendido e concede-lo a todos indistintamente, visto 

que a parte requerente em questão não aparente ser pessoa pobre. 

Malgrado tenha sido apresentado à declaração de imposto de renda no Id. 

n.º 28093789 e alegado que possui inúmeros débitos inscritos no SERASA 

isso não significa pobreza, o máximo que pode indicar é que a parte 

requerente não é dada a quitar os seus débitos no vencimento, o que a 

afastam da linha de pobreza sustentada. Assim, é a orientação da 

jurisprudência, abaixo transcrita, do E. TJMT, com destaques em negrito: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 

1017056-85.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ZULTIR JOSE VANZETTO 

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL SA EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de 

que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o 

julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que 

infirmem a precariedade econômica alegada. (TJ/MT - N.U 

1017056-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020); 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO 

DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – 

ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTERESSE EM REDISCUTIR A 
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MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – 

ART. 1.026, § 3.º DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a 

existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer 

uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para 

rediscutir questões já enfrentadas. De acordo com o firme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de insuficiência financeira 

firmada pela parte tem presunção RELATIVA, e não absoluta. Não há que 

se falar em omissão no aresto invectivado que, de maneira clara e 

fundamentada, concluiu pela capacidade econômica dos Recorrentes em 

arcar com as custas judiciais da ação de origem, sendo-lhes 

oportunizado, inclusive, o adimplemento em seis parcelas. Evidenciado o 

caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a 

multa do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil. (TJ/MT - N.U 

1005933-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 

22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO 

CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência 

judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o 

acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob 

pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo 

excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). 

Ora, quem possui R$ 50.000,00 de bens e direitos de uma empresa e R$ 

8.000,00 de outra, conforme se extrai da declaração de Id. n.º 28093789 e 

inscrições negativas em seu nome, que possivelmente devem ser oriunda 

de acesso ao mercado de consumo, financiamentos, linhas de crédito e 

afins, embora não tenha sido apresentado o extrato de restrições, decerto 

não é pobre e não passará fome e nem sua família se tiver que pagar as 

custas e as despesas processuais. Nesse passo, o indeferimento da 

assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. 1) Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 5.°, 

caput, da Lei n° 1.060/50 e do artigo 5.°, inciso LXXIV, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, DEVENDO ser recolhida as custas e 

despesas processuais, em 15 dias, ou se preferir à requerente aderir ao 

parcelamento das custas, como meio de suavizar o pagamento, na forma 

do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, o que de 

antemão DEFIRO, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do 

processo sem resolução de mérito, a teor dos artigos 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 2) 

CONSIGNO que o processo deverá retornar para recebimento da inicial 

quando for efetivado o pagamento integral das parcelas. 3) Cumpre 

esclarecer, que ante o valor elevado das custas pode ser deferido à parte 

autora o parcelamento das custas processuais, como meio de suavizar o 

pagamento, a teor do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil de 

2015. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS 

DE ELEVADO VALOR. VIABILIDADE. O elevado valor das custas 

processuais devidas pelo agravante autoriza o deferimento do seu pedido 

de parcelamento, na forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. 

EM MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 10/11/2017). 4) Assim, nos termos do §7º, do art. 468, da CNGC, 

AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas judiciárias em 06 parcelas, 

conforme preceitua o artigo 98, §6° do CPC, devendo a parte requerente 

informar mensalmente a este juízo o recolhimento do valor. 5) INTIME-SE a 

parte requerente para ciência da presente decisão, bem como, recolher a 

primeira prestação do parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) 

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação e/ou recolhimento das 

custas, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos para deliberações 

pertinentes. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, 

CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000095-72.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PABOLA DE LIMA SOUSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000095-72.2019.8.11.0096. REQUERENTE: 

ESTEFANO RAMOS REQUERIDO: THAIS PABOLA DE LIMA SOUSA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de modificação de guarda, com pedido liminar de 

guarda provisória, proposta por ESTAFANO RAMOS em face de THAIS 

PABOLA DE LIMA SOUSA, ambos qualificados. Recepcionado à causa 

pela r. decisão de Id. n.º 19845343, sendo designada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera, ante a ausência da parte autora por 

falta de intimação, presente a parte requerida, que informou o seu novo 

endereço, conforme termo de Id. n.º 20718225. Após, entre um ato e 

outro, foi informa no Id. n.º 29377009 que as parte se compuseram 

amigavelmente na Vara de Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, 

sendo consignado no acordo a desistência da presente ação com a qual 

concordou a requerida. Instado, a se manifestar o presentante do 

Ministério Público pugnou pela homologação da desistência, nos moldes 

acordados. É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. À luz 

do entendimento do artigo 485, §§ 4º e 5º, do CPC, a desistência da ação 

é um mecanismo da parte requerente que pode ser movida a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso esta tenha apresentado contestação, conforme o caso, 

do contrário, independe de sua anuência. No caso em análise, houve 

integração da lide, porém a requerida manifestou a sua concordância com 

a desistência, conforme informação de Id. n.º 29377009. Nessa 

conjuntura, para atingir os seus efeitos legais e jurídicos a desistência da 

ação demanda homologação judicial, a teor do comando do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como verificado, 

desistência regular, atendidas as determinações da Lei, logo, a sua 

admissão e homologação é medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para 

que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente 

ação, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, ante a hipossuficiência 

reconhecida. 3) SEM condenação em honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de litigiosidade. 4) Considerando a nomeação do Defensor 

dativo para acompanhar a requerida em audiência de conciliação, 

conforme termo de audiência de Id. n.º 20718225, FIXO os honorários 

advocatícios em 01 URH, de acordo com a tabela da OAB/MT e a 

proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor do Defensor dativo. 5) Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. INTIME-SE a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os nossos cumprimentos. 6) Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. 7) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000178-88.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

JOSE RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 97 de 272



GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000178-88.2019.8.11.0096. REQUERENTE: JOSE 

RIBEIRO GOMES, SILVANIA GONCALVES GOMES Vistos, etc. Trata-se de 

ação de divórcio consensual movida por JOSÉ RIBEIRO GOMES e 

SILVANIA GONÇALVES GOMES, ambos já qualificados. Mencionado que o 

casal constiuiu matrimônio em 15 de dezembro de 2006 no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais de Colíder – MT, sob o regime de 

comunhão parcial de bens e encontram-se separados de fato há 

aproximadamente 02 (dois) anos, sem possibilidade de reconciliação. 

Informando que na constância do casamento não constituíram bens e da 

união tiveram três filhos, Keila Regiane Gomes, José Roberto Gomes e 

Jhonatan Ribeiro Gomes, todos maiores. Instado, a se manifestar o 

Parquet no Id. n.º 20683715, deixou de emitir parecer, tendo em vista a 

inexistência de interesse de menor. É O RELATO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, verifico que as partes, 

inicialmente, informam serem casadas sob o regime de comunhão parcial 

de bens, desde 15/12/2006, conforme certidão de casamento de Id. n.º 

19820551, sendo que, da união, adveio 03 filhos, todos maiores e não 

constituído patrimônio. Cumpre esclarecer que é desnecessária a 

audiência preliminar de tentativa de reconciliação e/ou ratificação, nos 

moldes dos arts. 5.° e 6.° da Lei n.° 968/1949. Máxime porque a sua 

finalidade já resta prejudicada, uma vez que o casal já se encontra 

separado, o que o torna inócua a tentativa de conciliação. Nesse sentido, 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com destaques em 

negrito: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE 

RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO 

HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação 

dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de 

divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o 

magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a 

sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a 

ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não 

havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica 

na sua ausência, a anulação do processo.4. Ainda que a CF/88, na 

redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras 

anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal 

estrutura, com a nova redação do art.226 da CF/88, modificada pela EC 

66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC 

e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da 

substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem 

constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos 

necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto.5. Não cabe, in 

casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto 

no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu 

qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente 

interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da 

matéria.6. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 

1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/03/2015, DJe 27/03/2015). Nessa conjuntura, com o advento da EC nº 

66/2010, incluiu-se no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, o seguinte: “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, e com isso se extirpou 

do ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, outrora previsto. 

Por oportuno, vale registrar a jurisprudência do E. TJMT, com destaques 

em negrito: “AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - ADVENTO DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE 

LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL - 

DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA 

CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova 

redação ao §6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a 

exigência de prévia separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou 

da comprovação da separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão 

pela qual, havendo pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do 

casal. Mesmo que a ação tenha sido proposta antes do início da vigência 

do citado diploma constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em 

que a norma constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os 

processos em curso devem se adaptar à novel realidade constitucional”. 

(APELAÇÃO Nº 114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011). Desse modo, ante a 

livre e espontânea intenção das partes de se divorciarem-se, verifico que 

não há óbice para a homologação pretendida. 1) Posto isto, atendidas as 

formalidades legais, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de no Id. 

n.º 19820550, DECRETO o divórcio de JOSÉ RIBEIRO GOMES e SILVANA 

GONÇALVES GOMES. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. 2) OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil 

competente para averbação do divórcio, juntamente com cópia desta 

sentença. Assim, EXPEÇAM-SE mandados de averbação desta sentença 

no Registro Civil onde se realizou o casamento (certidão de Id. n.º 

19820551), à margem do seu assento; e de registro de mesma sentença 

no Livro “B” do Serviço Registral local, comunicando, ambos, o ato a este 

juízo no prazo legal, sob as penas da lei, nos termos dos arts. 10, inciso I, 

do Código Civil, e artigos 33, parágrafo único, e 100 da Lei n.º 6.015/1973. 

3) SEM condenação em custas, ante a hipossuficiência reconhecida. 4) 

Sem condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 5) Considerando a nomeação da causídico de Id. n.º 

19820551. FIXO os honorários advocatícios em 03 (dois) URH, 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

à complexidade do feito. EXPEÇA-SE certidão em favor da defensora 

dativa, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 6) Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. 

Intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. 7) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 8) Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. P. I. C Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-71.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 8010029-71.2015.8.11.0096 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) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

MT13431-A para se manifestar acerca da petição e documentos juntados 

aos autos no id. n 23758018, nos termos da decisão de id. n. 27090382. 

ITAÚBA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-61.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 
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TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000098-61.2018.8.11.0096 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 advogado da 

parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença juntado aos autos, 

conforme ID nº 30722942. ITAÚBA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-28.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000042-28.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo V, Seção 15, Art. 990, §1º da CNGC e 

Art. 24 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria. ITAÚBA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-63.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000406-63.2019.8.11.0096 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) Advogados 

do(a) REQUERIDO: PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

MT0010629A, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - MT7010-O, para que se 

manifeste no prazo de 05(cinco) dias acerca do documento apresentado 

pela autora no id. 28086638 . ITAÚBA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-09.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MADALENA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000052-09.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo V, Seção 15, Art. 990, §1º da CNGC e 

Art. 24 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria. ITAÚBA, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-84.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIGISFREDO HOEPERS OAB - SC7478 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000090-84.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Considerando que quando de apresentação da contestação o 

advogado subscritor da peça não promoveu sua habilitação no sistema 

quando da publicação da sentença de ID n.19384701, no DJE, não constou 

seu nome, razão pela qual a fim de evitar nulidade, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 990, § 1º da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o Advogado da Parte Requerida da referida 

sentença, parcialmente adiante transcrita: (...) Posto isso, desnecessários 

outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, 

JULGO por manter a liminar concedida, Id. 16995641 e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, para 1. DECLARAR 

inexistente o débito discutido neste feito, qual seja o valor de R$ 3.135,70 

(três mil cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) – contrato nº. 

C2720008918987; e 2. CONDENAR a Requerida a indenizar o autor pelos 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a Requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Requerente do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000106-38.2018.8.11.0096 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: 

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - MT0003508A-B para no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca das petições e documentos 

juntados aos autos nos Id. n. 30044874 e 30575775. ITAÚBA, 27 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-37.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000076-37.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 28583192, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 27 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-22.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SUZARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000120-22.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 28300907, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 27 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-66.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000130-66.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº28303281, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 27 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-98.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo nº 1000102-98.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 24998741, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 27 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-09.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000095-09.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 24998771, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 27 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010056-54.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (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))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da contestação apresentada no Id. 5711558 e documentos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-54.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (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))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

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

 

Processo n. 8010056-54.2015.8.11.0096 C E R T I D Ã O Tendo em vista a 

sistemática do Código de Processo Civil de 2015, e em respeito ao 

princípio da dialeticidade, também chamado de vedação das decisões 

surpresas, previsto no artigo 9.° do Código de Processo Civil, assim como 

determinado pelo artigo 1.023, § 2.°, do referido diploma normativo, bem 

como com fulcro nos Artigos 2º, II, 6º e 22º da Portaria 01/2019 deste 

Juízo impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

embargada para manifestar acerca dos embargos declaratórios de n.º 

24495918, no prazo de 05(cinco) dias. ITAÚBA, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-83.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000103-83.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 24753918, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9099/95). ITAÚBA, 27 de março de 

2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-19.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI DE OLIVEIRA LARREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

1000019-19.2017.8.11.0096. REQUERENTE: LORENI DE OLIVEIRA 

LARREIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1) Sem delongas, ante 

hipossuficiência alegada pela parte autora, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2) RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.099/95, visto que preenchidos os requisitos. 

3) Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões, 

observadas as formalidades legais, REMETA-SE o processo à Turma 

Recursal, consignando os nossos cumprimentos. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-39.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000093-39.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por MARCOS ANTONIO 

DE SOUZA em face da TIM CELULAR S/A. ambos qualificados. Prolatada a 

r. sentença no Id. n.º 20710818. Informado o cumprimento da obrigação de 

fazer e o depósito do pagamento dos valores a título de condenação no Id. 

n.º 24781334 e Id. n.º 26162205, para tanto juntou o comprovante de Id. 

n.º 26162208. Petitório da parte exequente de Id. n.º 27343220, 

informando que a parte executada depositou os valores, de modo que 

requereu o seu levantamento, a sinalizar que concorda com os valores, 

visto que nada requereu, sendo o alvará devidamente pago, consoante Id. 

n.º 29088895. A parte exequente requereu o levantamento dos valores, 

de modo a indicar que concorda com os valores depositados judicialmente, 

uma vez que nada mais pugnou. Desse modo, é a redação do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, 

quitado o crédito exequendo, a extinção do processo é medida que se 

impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou 

restrições, nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. Sem 

pendências, visto que o alvará já foi devidamente pago. 1) Ex positis, 

JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do 

Código de Processo Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, 

a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-95.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES P. BATTISTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010008-95.2015.8.11.0096. REQUERENTE: DIOGENES P. BATTISTI & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. O presente 

feito foi sentenciado no Id. n.º 5784589, sendo julgado parcialmente 

procedente, sendo a r. sentença desafiada por recurso inominado 

interposto pela parte requerida no Id. n.º 6093607, do qual foi apresentada 

contrarrazões no Id. n.º 9311371 e no mesmo ato a parte requerente 

apresentou o recurso adesivo de n.º 9612780. Recebido o recurso e 

determinado a remessa à turma recursal, conforme Id. n.º 12948632. 

Embargos de declaração aviado no Id. n.º 14975793 pela requerida em 

face da r. decisão de Id. nº 12948632. Alegado que a r. sentença possui 

obscuridade e contradição no acolhimentos do recurso da parte 

requerente, visto que não e cabível recurso adesivo nos Juizados 

Especiais, sendo que caberia caso fosse do interesse da parte interpor 

recurso inominado no prazo, o que já havia se escoado quando da 

contrarrazão apresentada no Id. n.º 9311371, sendo obscura a decisão 

que recebeu o recurso e não especificou quais os recursos estavam 

sendo acolhidos. Instada, a se manifestar a parte requerente no Id. n.º 

21043323 apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, 

requerendo a improcedência dos embargos, visto que a vedação ao 

recurso adesivo nos juizados atenta contra o princípio do acesso à justiça 

e o prazo do recurso adesivo é o mesmo da apresentação da resposta ao 

recurso principal. 1) Tendo em vista que os embargos de declaração 

foram opostos no prazo legal, RECEBO-OS para análise, a teor do artigo 

1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil. De antemão, importante 

enfatizar que os embargos de declaração, têm como precípua finalidade 

complementar decisões e sentenças, integrando-as para fim de suprimir 

omissão, obscuridade, contradição e erro material. Decisão omissa é 

aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos requeridos pelas partes; 

ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria de ordem pública. Por 

outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, quanto a 

sua redação, deixando dúvidas quanto a sua substância. A contradição 

por sua vez é aquela em que a decisão trata de duas ou mais conjecturas 

incompatíveis. Já o erro material caracteriza-se por erros não afetos ao 

conteúdo decisório da sentença, apenas no que se diz respeito aos dados 

dela, como por exemplo, qualificação das partes. Sustentado pela 

embargante, que existe na r. sentença obscuridade e contradição no 

acolhimento do recurso da parte requerente, visto que não e cabível 

recurso adesivo nos Juizados Especiais, sendo que caberia, caso fosse 

do interesse da parte, interpor recurso inominado no prazo, o que já havia 

se escoado quando da contrarrazão apresentada no Id. n.º 9311371, 

sendo obscura a decisão que recebeu o recurso e não especificou quais 

os recursos estavam sendo acolhidos. Nesse passo, observo que assiste 

razão à parte embargante, visto que não e admitido em sede de Juizado 

Especial a interposição de recurso adesivo, conforme se extrai do 

enunciado 88 do FONAJE, que tem a seguinte redação: “ENUNCIADO 88 – 

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de 

expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”. Desse modo, 

não é possível a interposição de recurso adesivo nos Juizados Especiais 

Cíveis, seja pela incompatibilidade de ritos ou pela falta de previsão legal, 

haja vista que a Lei 9.099/95 prevê apenas a interposição de dois 

recursos, sendo o recurso inominado, que funciona como uma espécie de 

apelação, previsto no artigo 41 e os embargos de declaração, inserto no 

artigo 48, ambos da Lei 9.099/95, dada a simplicidade e celeridade que é 

característica dos Juizados. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados, abaixo transcritos, com destaques em negrito> “RECURSO 

INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A 

NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FEITO QUE 

TRAMITOU SOB O RITO DA LEI N. 12.153/09 - AUSÊNCIA DE ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 - ENUNCIADO N. 06 DO FONAJE 

(FAZENDA PÚBLICA). RECURSO ADESIVO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL - MODALIDADE RECURSAL INCABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

- ENUNCIADO N. 88 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO”. (TJ-SC - RI: 

03000385320168240124 Itá 0300038-53.2016.8.24.0124, Relator: Antonio 

Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Turma 

Recursal); “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. A PARTE RÉ NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OU DA DÍVIDA QUE MOTIVOU A 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. NÃO FOI JUNTADO 

NENHUM CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ¿ ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EX VI DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. 

RECURSO DA PARTE ACIONANTE NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO DE 

RECURSO ADESIVO EM JUIZADOS ESPECIAIS ¿ ENUNCIADO 88 DO 

FONAJE. RECURSO DA PARTE ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 

(,Número do Processo: 80011649120178050052, Relator (a): LEONIDES 

BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 26/10/2018 

) (TJ-BA 80011649120178050052, Relator: LEONIDES BISPO DOS 

SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2018); 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. REDISCUSSÃO DE 

MÉRITO. DESCABIMENTO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS QUANDO CONFIGURADOS UM OU MAIS MOTIVOS 

DESCRITOS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO NO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71006992168, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 

31/08/2017)”. (TJ-RS - ED: 71006992168 RS, Relator: Giuliano Viero 

Giuliato, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017). Nessa 

conjuntura, cabendo a este Juízo a análise de admissibilidade dos 

recursos, a teor do que dispões o enunciado 166 do FONAJE, deve ser 

reconhecido o descabimento do recurso adesivo e sanada a omissão 

vindicada nos presentes embargos de declaração, sendo a procedência 

deste medida que se impõe. 2) Isto posto, RECEBO os presentes e 

tempestivos embargos declaratórios, preenchidos os demais 

pressupostos recursais, JULGO-OS PROCEDENTES, para sanar a 

contradição e a obscuridade contida na r. decisão de Id. n.º 12948632, no 

que concerne a indicação do recurso recebido e inadmissibilidade do 

recurso adesivo, de modo que a r. decisão passa a ser a seguinte: 

“Recebo o recurso da parte requerida de Id. n.º 6093607, somente no 

efeito devolutivo (art. 43, da lei 9.099/95). Ademais, DEIXO de acolher o 

recurso adesivo apresentado n.º 9612780, ante a falta de cabimento, uma 

vez que não há previsão legal para sua interposição e sua vedação 

encontra-se prevista no enunciado 88 do FONAJE, de todo modo o seu 

procedimento é incompatível com a simplicidade e celeridade basilar do 

Juizado Especial. Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, observadas as formalidades legais, remetam os presentes 

autos à Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo. Às 

providências”. 3) No mais, permanecem hígidos os demais termos da r. 

decisão tais quais estão lançados. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000110-20.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 08839426663 (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000280-89.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DANIELA LORENZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000280-89.2020.8.11.0027. REQUERENTE: 

CLAUDIA DANIELA LORENZON REQUERIDO: ADILSON ANTONIO DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c obrigação de 

fazer e tutela provisória de urgência promovida por CLÁUDIA DANIELE 

LORONZON em face de ADILSON ANTÔNIO DE SOUZA. Conforme consta 

no pedido inicial, a parte autora alega que em agosto de 2011 vendeu ao 

requerido o veículo VW/Santana 2000 MI, cor vermelha, ano 1996/1997, 

placa HRH-9164. Ainda, que se desfez dos documentos comprobatórios 

da venda e, que o requerido, agindo de má-fé, não transferiu a 

propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, vendendo-o à terceiro 

sem realizar os trâmites formais junto ao Detran. Narra também, que não 

sabe quem está na posse do veículo e que tal fato vem lhe causando 

transtornos, pois está tendo que responder à todas as penalidades de 

trânsito e dívidas referentes ao veículo. Tentou por diversas vezes uma 

solução amigável para o problema, porém não obteve êxito. Assim, pugna 

pela concessão de medida liminar para o fim de determinar a busca e 

apreensão do veículo, além de bloqueio junto ao sistema Renajud. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Pois bem, de início, dispõe o art. 300 do 

novo CPC que: “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”. Analisando os documentos que 

instruem o pedido inicial, pouco se extrai para fins de comprovação do 

alegado para concessão da tutela requerida, porquanto se mostram 

insuficientes para comprovar minimamente a existência do indigitado 

veículo, muito menos a propriedade do mesmo, limitando-se, a parte 

autora, em juntar guias de pagamento de CDA, referentes à licenciamento 

veicular, de modo que revela-se temerário o deferimento do pedido liminar. 

O fato é que, para concessão da tutela requerida, a versão unilateral da 

parte autora, sem a documentação mínima para demonstração da 

verossimilhança das alegações, por ora, não há como determinar a busca 

e apreensão de veículo, ato gravoso e de enorme repercussão, sem que a 

parte autora traga aos autos documentos que legitimem a pretensão inicial. 

Por fim, inexistindo elementos nos autos “que evidenciem a probabilidade 

de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, 

requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela antecipada pleiteado na exordial. Em relação ao pedido de justiça 

gratuita DEFIRO nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50. Levando-se 

em conta a ausência de manifestação expressa na exordial pelo 

desinteresse acerca da realização de audiência de conciliação, assim 

como, o enunciado do § 5o do Art. 334 do CPC, encaminhe-se os autos 

para inclusão em pauta de audiência de conciliação junto à Conciliadora 

deste Juízo; 1) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; 2) CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Por fim, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Intimem-se. Itiquira/MT, 26 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000170-27.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BENEDITA DE SENA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000170-27.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: ELZA BENEDITA DE SENA 

SANTOS Vistos etc. Considerando o termo de acordo e o respectivo 

comprovante de pagamento juntados aos autos, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar e requerer o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 05 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-20.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. C. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, intimo Vossa 

Senhoria na qualidade de parte autora, para que manifeste acerca da 

certidão do oficial de justiça ID 30238648 e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000150-02.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CATIANA FERNANDA BOARETTO (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-76.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDO MACHADO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROVISAO INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000029-76.2017.8.11.0027. REQUERENTE: ERNANDO MACHADO BRITO 

REQUERIDO: PROVISAO INFORMATICA LTDA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante move a presente ação de indenização por danos materiais 

oriundos de um acidente de trânsito, o qual ocasionou danos a seu 

veículo. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. Por 

sua vez, em sede de contestação, a parte reclamada alegou 

incompetência do Juizado para Julgamento do feito, haja vista se tratar de 

causa complexa, necessitando de prova pericial, sendo, portanto, 

incompatível com o rito e os princípios do Juizado Especial, tendo em vista 

a necessidade de avaliar a culpa dos condutores envolvidos no acidente 

de trânsito. Vale dizer que a complexidade da causa não está ligada à 

qualidade do direito, mas à dificuldade de sua demonstração. O artigo 3º 

da Lei 9.099/95, Lei do Juizado Especial, dispõe nos seguintes termos: 

“Art. 3º do Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: Dessa forma, a questão colocada não poderá ser 

solucionada no Juizado Especial sem a realização de prova pericial. Neste 

sentido é o entendimento jurisprudencial: CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INCOMPATÍVEL COM O RITO 

PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Incompetente é o juizado 

especial cível, quando a complexidade da causa exige a produção de 

prova pericial para o deslinde do mérito. Decisão: negar provimento. 

Unânime. (TJDF ? Apelação Cível no Juizado Especial : AJC 

20040110491056) (destacamos). Destarte, forçoso convir que, para a 

demonstração dos fatos controvertidos e a sua correta composição da 

lide, é necessária a realização de prova pericial, o que não é possível nos 

feitos que tramitam no Juizado Especial Cível, conforme se deduz das 

disposições da Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099/95. Insta dizer que é 

firme o entendimento segundo o qual a complexidade da prova determina a 

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. 

II, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários, consoante a regra do art. 

55, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se, não havendo recurso, arquivem-se. 

Caso haja recurso, intime-se a parte contrária para contra-arrazoar e 

certifique-se o preparo. Após, voltem conclusos os autos. Itiquira, 12 de 

março de 2020 Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000502-84.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL OAB - MT2327/O (ADVOGADO(A))

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-88.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TALIANY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-88.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:TALIANY 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILLA 

MUNIQUE RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: LOJAS RENNER 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: 

Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 14/05/2020 Hora: 12:30 , 

no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000699-83.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUISON GLYBER BRASIL REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre causídico de todo teor da r. sentença 

proferida nos autos. SENTENÇA Processo: 1000699-83.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: WERGUISON GLYBER BRASIL REIS REQUERIDO: AGUAS 

DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. Vistos etc. Relatório. 

Trata-se de reclamação proposta por WERGUISON GLYBER BRASIL REIS 

em desfavor de ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

S.A, objetivando a declaração de nulidade de multa e indenização por 

danos morais. Em síntese a parte Reclamante alega: - que por duas vezes 

teve o fornecimento de agua da sua residência suspensa indevidamente; - 

que não recebeu a notificação do corte; - que recebeu uma fatura com 

multa por irregularidade “não especificada” no valor de R$ 

320,00(trezentos e vinte reais). Aduz que não há débitos de consumo em 

aberto, todavia pela terceira vez a reclamada efetuou o corte em 

decorrência da aludida multa, pleiteia o cancelamento da multa e 

indenização por dano moral. Consigno que conforme declaração acostada 

no evento 27398559, o autor possui legitimidade para a propositura da 

ação. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A parte Reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, 

razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a 

revelia. MÉRITO Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 
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para julgamento antecipado. Em conformidade com o Enunciado 20, do 

FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Deste modo, em razão do reconhecimento da 

revelia, resta incontroversa a situação narrada na exordial pela parte 

Reclamante, haja vista que caberia à Reclamada a constituição de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a cobrança referente a multa é ilegal como também ilegal a 

suspensão no abastecimento de água na residência do autor, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, para: a. 

confirmar a tutela concedida no evento 24648453; b. reconhecer a revelia 

da parte Reclamada; c. declarar a inexistência da dívida correspondente a 

multa, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), objeto da lide; d. 

Condenar a Reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir desta data; Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 923-14.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiel da Silva Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - OAB:

 certifico que nesta data, procedo a intimação do douto causidico, ARLES 

DIAS SILVA, de todo teor dar. Sentença proferida nos autos via dje, 

confome transcrita a seguir:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 923-14.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiel da Silva Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - OAB:

 certifico que nesta data, procedo a intimação do douto causidico, ARLES 

DIAS SILVA, de todo teor dar. Sentença proferida nos autos via dje, 

confome transcrita a seguir:Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de ADIEL DA SILVA PAULA, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro nos art. 

109, V, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Considerando a nomeação do defensor dativo para exercer a defesa do 

autor do fato, bem como ter comparecido na audiência de instrução (ref. 

24), razão pela qual FIXO os honorários advocatícios em favor da Dr. 

Arles Dias Silva, em 1,5 URH, conforme item 5.1 da Tabela XXV, OAB/MT.

Expeça-se a competente certidão da dívida em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a).

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

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

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-70.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PAMELA LIESENFELD MOURA OAB - 063.156.511-60 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000487-70.2019.8.11.0109 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA POLO PASSIVO: B. H. L. D. S. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 07/05/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, 

MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 . 27 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000542-21.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA FERNANDA JORGE SALOMAO OAB - MT24612/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000542-21.2019.8.11.0109 POLO ATIVO:CLEUSA MARIA 

FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE COELHO POLO 

PASSIVO: ADENILSON DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 07/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-36.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MUNIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO CASULA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000638-36.2019.8.11.0109. 

AUTOR(A): JOSE MUNIZ DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença com pedido de tutela antecipada com 

conversão em aposentadoria por invalidez, em que a parte Autora aduz 

que requereu o benefício de auxílio-doença em, 30.08.2019 e teve o 

benefício NB – 629.364.854-8, indeferido em 07.11.2019, sob a alegação 

de não constatada a incapacidade laborativa. Ante isso, a parte Autora 

entrou com a presente ação. Esclarece que é portador de hemorragia 

subdural aguda, não-traumática - CID I 62, e aneurisma cerebral não-roto - 

CID I 67-1. Declara que as enfermidades da qual se encontra acometido, 

lhe causam limitações nos seus afazeres diários, o impossibilitando até 

mesmo para simples tarefas. Diante disso, pugna, pela concessão da 

tutela antecipada do benefício pretendido. Juntou documentos à inicial (ID. 

26080203). DECIDO. O art. 303 do NCPC dispõe a respeito do pedido da 

tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela antecipada em caráter 

antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o seguinte entendimento: 

“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, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.” Consoante se extrai do CPC/2015, são 

necessários para a concessão da tutela de urgência em caráter 

antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Através da documentação 

trazida pela autora, infere-se a verossimilhança em suas alegações e, 

consequente, probabilidade do direito, especialmente pelos laudos 

médicos que atestam que o requerente possui sequelas de aneurisma 

cerebral (ID. 26080970, 26080975 e 2608090985). Ainda, o Laudo Pericial 

ao ID. 30111495 informa que o requerente tem incapacidade Total e 

Permanente para qualquer atividade. Assim, vislumbro a existência de 

prova inequívoca a amparar as asserções da parte requerente, restando 

comprovada a plausibilidade do direito invocado, suficiente à concessão 

da medida. Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, 

permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos 

trazidos pela parte autora são verídicos. Além disso, não há dúvida da 

existência do perigo do dano irreparável, diante da necessidade da 

concessão do benefício para prover seu sustento. Outrossim, entendo 

que se encontra presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do NCPC) em relação ao pedido imediato a fim de 

concessão do benefício de auxílio doença. Ademais, o benefício tem 

caráter alimentar e, diante da demora nos julgamentos de feitos que 

tramitam perante a Justiça Estadual, em especial em Comarcas onde não 

existem especialistas na área médica necessária à realização da perícia, 

há que se assegurar a subsistência da parte autora, aparentemente 

impossibilitada de retornar imediatamente ao trabalho. Diante disso, DEFIRO 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendido, determinando 

que seja reimplantado, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de 

auxílio-doença, previsto no artigo 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91, 

devendo a autarquia mantê-lo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) que serão revertidos ao autor, no caso de 

descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil/2015). 3. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que 

a parte requerida, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 

01/2016, subscrito pelo Procurador-Federal Coordenador do Núcleo 

Previdenciário da PF/MT e Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do 

Mato Grosso Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a 

dispensa da solenidade. 4. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de 

seu representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 5. Intimem-se. 6. Diligências 

Necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-03.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (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))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação do advogado da parte autora 

para se manifestar sobre o pagamento realizado pela parte requerida no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-92.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINILUX REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação do advogado para informar 

sobre o pagamento, caso não, atualizar os cálculos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-49.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE LUIS LEMES GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Número do processo: 

1000135-49.2018.8.11.0109 Requerente: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP Requerido: SILVESTRE LUIS LEMES GONCALVES Vistos. 1. 

Intime-se a parte recorrente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante do preparo do recurso inominado apresentado ao id n° 

23320239, sob pena do recurso ser julgado deserto (Artigo 42, §1° da Lei 

n° 9.099/95). 2. No mais, certifique-se a secretaria a tempestividade do 

recurso apresentado. 3. Após, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-49.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE LUIS LEMES GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Número do processo: 

1000135-49.2018.8.11.0109 Requerente: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP Requerido: SILVESTRE LUIS LEMES GONCALVES Vistos. 1. 

Intime-se a parte recorrente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante do preparo do recurso inominado apresentado ao id n° 

23320239, sob pena do recurso ser julgado deserto (Artigo 42, §1° da Lei 

n° 9.099/95). 2. No mais, certifique-se a secretaria a tempestividade do 

recurso apresentado. 3. Após, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-78.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO OAB - PE19595 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000006-78.2017.8.11.0109. REQUERENTE: HELENA YLOISE DE MIRANDA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, anotações necessárias no sistema Pje. 2. 

Considerando os embargos à execução constantes no ID. 26419910, 

intime-se a parte autora para querendo apresentar manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Após, conclusos para decisão. Marcelândia, 27 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-78.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO OAB - PE19595 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000006-78.2017.8.11.0109. REQUERENTE: HELENA YLOISE DE MIRANDA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, anotações necessárias no sistema Pje. 2. 

Considerando os embargos à execução constantes no ID. 26419910, 

intime-se a parte autora para querendo apresentar manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Após, conclusos para decisão. Marcelândia, 27 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-95.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES (REQUERENTE)

PAMELA PAULA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010029-95.2016.8.11.0109 Requerente: PAMELA PAULA MACEDO e 

outros Requerente: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 1. 

Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamante em ambos os 

efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Considerando que já houve a apresentação 

de contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 3. Diligências 

Necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010096-60.2016.8.11.0109 Requerente: LUCILENE DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS Requerente: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Recebo o recurso 

apresentado pela parte Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

conseqüente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 2. Considerando que a parte recorrida foi intimada para 

contrarrazoar e quedou-se inerte, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

3. Diligências Necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-38.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JODECI APARECIDO PEDROZO VALENZUELA (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):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000084-38.2018.8.11.0109 Requerente: JODECI APARECIDO PEDROZO 
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VALENZUELA Requerente: VIVO S.A. Vistos. 1. Atendidos os requisitos 

legais, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente. 2. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte autora, posto que tempestivos, no 

efeito devolutivo. 3. Considerando que a parte Requerida já apresentou 

suas razões recursais, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais 

com as homenagens de estilo. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 27 

de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-53.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA GASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010015-53.2012.8.11.0109 Requerente: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

GASQUES Requerente: SERASA S.A. e outros Vistos. 1. Recebo o 

recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

conseqüente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 2. Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 3. Diligências 

Necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-15.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

MICHELIN DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000049-15.2017.8.11.0109 Requerente: JONAS MELO Requerente: 

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A e outros Vistos. 1. Atendidos os 

requisitos legais, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente. 2. 

Recebo o recurso inominado interposto pela parte autora, posto que 

tempestivos, no efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, forte no §2º, do art. 

42, da Lei nº 9.099/95. 4. Após, encaminhem-se os autos às Turmas 

Recursais com as homenagens de estilo. 5. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 27 de março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-87.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

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):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000029-87.2018.8.11.0109 Requerente: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

Requerente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Recebo o recurso 

apresentado pela parte Reclamante em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

conseqüente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez dias (art. 42, § 

2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. Marcelândia, 27 de 

março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PABLO FERNANDO MANNRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010095-75.2016.8.11.0109 Requerente: DALILA SOUZA DA SILVA e 

outros Requerente: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Vistos. 1. Atendidos os 

requisitos legais, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente. 2. 

Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. 3. Considerando que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões (id. 23187722), 

encaminhem-se os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de 

estilo. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-15.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BATISTA (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):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000135-15.2019.8.11.0109 Requerente: SANDRA BATISTA Requerente: 

BANCO BRADESCO Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte 

Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que 

o seu recebimento apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da 

execução provisória do julgado com o conseqüente prosseguimento até o 

levantamento do dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos 

autos, seja pela notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à 

Turma Recursal, seja porque a parte sucumbente ostenta higidez 
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financeira para solver o débito, se efetivamente for reconhecido com o 

transito em julgado da sentença ora hostilizada. 2. Considerando que a 

parte autora já apresentou suas contrarrazões recursais, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. 3. Diligências Necessárias. Marcelândia, 27 de 

março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-49.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010142-49.2016.8.11.0109. REQUERENTE: VILMA CONCEICAO 

CARDOSO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. 1. Recebo o recurso 

apresentado pela parte Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

consequente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 2. Remetam-se os autos à Turma Recursal. 3. Diligências 

Necessárias. Marcelândia, 27 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-77.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE FATIMA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA OAB - PR67437 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010080-77.2014.8.11.0109. REQUERENTE: ELZA MARIA DE FATIMA 

FARIA REQUERIDO: SERGIO NOGUEIRA Vistos. 1. Recebo o recurso 

apresentado pela parte Reclamante em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

consequente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 2. Remetam-se os autos à Turma Recursal, considerando que 

a parte Requerida foi intimada para apresentar suas contrarrazões e 

assim não o fez. 3. Diligências Necessárias. Marcelândia, 27 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87616 Nr: 757-71.2020.811.0111

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORLEAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, compulsando minudentemente os autos, verifico que o 

prosseguimento do feito é providência inócua diante da perda 

superveniente do objeto do pedido de liberdade provisória.

Nos autos 87614, a MM. Juíza Plantonista ao apreciar o Auto de Prisão em 

Flagrante já se posicionou sobre a liberdade do flagranteado, 

concedendo-lhe a soltura por decisão fundamentada.

Isto posto, DETERMINO o arquivamento do feito imediatamente.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 25 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57178 Nr: 813-80.2015.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar sobre a petição juntada à ref. 74, no prazo de 5 dias.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87414 Nr: 612-15.2020.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DOS SANTOS SOUZA 

JUNIOR - OAB:19385/O, TATIANE DALLA COSTA SÁVIO - 

OAB:OAB-MT 26.039

 Vistos. [...] Apesar dos fundamentos elencados, rejeito o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Explico. A prisão 

preventiva decretada em desfavor do acusado JOSÉ ANDRELEVICIUS foi 

realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade 

ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para 

a manutenção da custódia cautelar.No caso em comento, verifico a 

presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, 

consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e 

conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão 

que decretou a prisão do acusado.A prisão cautelar do acusado JOSÉ 

está calcada, inclusive, na contumácia delitiva do acusado, o qual ostenta 

comportamento voltado à crimes sexuais.Nessa senda, a reiteração 

criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois 

presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão 

cautelar da garantia da ordem pública.Sendo assim, está concretamente 

fundamentada a custódia cautelar.Quanto aos predicados pessoais 

abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais 

condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à 

revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. 

Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Dessa forma, 

considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento 
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capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos 

constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

JOSÉ ANDRELEVÍCIUS, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes 

do Código de Processo Penal.Aguarde-se o decurso do prazo para 

apresentação da Defesa Prévia, certificando-se.Cientifique-se o 

MPE.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 264-36.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de APIACÁS-MT, para a devida 

expedição da CP.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65186 Nr: 24-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JORGE SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar sobre a certidão com diligência negativa juntada à ref. 41, no 

prazo de 5 dias.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74308 Nr: 1166-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAES COMERCIO DE AGRO INSUMO LTDA - 

ME, IAN CARLOS PAES, JOEL PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, 

manifestar sobre a certidão com diligência negativa juntada à ref. 40, no 

prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-34.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVINO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVINO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000047-34.2020.8.11.0111. AUTOR: 

EDUARDO SILVINO FILHO REU: EDUARDO SILVINO DOS SANTOS Vistos. 

1 - RECEBO a inicial e defiro a gratuidade da justiça. 2 – Demonstradas as 

alegações contidas na inicial pelo laudo médico juntado aos autos, que 

atesta ser “portador de alteração cognitiva comportamental (CID G30.1)” a 

que cometida a parte curatelanda, e justificada a urgência pela 

necessidade de cuidados que ele demanda, nos termos do parágrafo 

único do artigo 749 do CPC, NOMEIO o Sr. EDUARDO SILVINO FILHO como 

curador provisório de EDUARDO SILVINO DOS SANTOS. 3 – CITE-SE o 

curatelando. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), instituídas pela Portaria 

Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020, do Poder Judiciário 

Mato-Grossense, notadamente o §4º do artigo 2º da referida Portaria, o 

qual consigna que “não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza (...)”, POSTERGO o agendamento da audiência correlata nos 

presentes autos para tão logo expirado o prazo de aplicação das medidas 

preventivas. Contudo, se constatada alguma das hipóteses do “caput” do 

artigo 245 do CPC, deverá o Oficial de Justiça proceder conforme o §1º do 

mesmo dispositivo legal, deixando de citar o mentalmente incapaz ou 

aquele impossibilitado de ser citado, e cientificando seu curador provisório 

da data da entrevista, incumbindo a esta promover o deslocamento 

daquele até o Fórum desta Comarca, se possível o deslocamento. 4- 

Conforme artigo 752 do CPC, o requerido terá 15 (quinze) dias, contados 

da entrevista, para impugnar o pedido de sua curatela. Decorrido “in albis” 

esse prazo, desde já nomeio o Dr. Igor de Carvalho Neves, a fim de 

promover a defesa do curatelando. Tomando em conta a natureza da 

causa, desde já FIXO os honorários do mencionado advogado em 03 URH, 

de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o múnus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado: “No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”. Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE o 

advogado mencionado. Lavre-se o termo de curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000287-72.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. S. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000287-72.2020.8.11.0030 VÍTIMA: K. V. D. S. PARTE RE: YGOR VICTOR 

VIEIRA DE BRITO SENTENÇA Trata-se de pedido de MEDIDA PROTETIVA 
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de urgência, amparada na Lei nº 11.340/2006, já deferida por este Juízo. 

Consta nos autos que as partes foram devidamente intimadas, acerca da 

decisão que deferiu o pedido. Não consta nos autos a ciência da decisão 

pelo Ministério Público. É o breve relato. DECIDO. Pois bem. Em razão da 

autonomia e independência do procedimento, nos termos da orientação 

constante no CIA 001031087.2020.811.0000, da CGJ/MT, desnecessário 

que o feito aguarde o decurso do prazo em Secretaria ou Gabinete deste 

juízo. Dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO da decisão de ID 30513784 

(código 85176). Após, não tendo havido apresentação de recurso contra 

a decisão que fixou as medidas protetivas em favor da ofendida, 

ARQUIVE-SE COM AS BAIXAS E ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. Depois do 

arquivamento, eventuais mudanças no cenário fático que justifiquem a 

revogação ou recrudescimento das medidas ora deferidas deverão ser 

informadas e requeridas nos autos do Inquérito Policial ou Procedimento 

Civil consequente. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60466 Nr: 3998-44.2016.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brides Ferreira de Siqueira Júnior - ME, Brides 

Ferreira de Siqueira Júnior, Deodato Florentino Barcelos

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000098-94.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDIS BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SEBASTIAO DIAS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000098-94.2020.8.11.0030 REQUERENTE: MAURIDIS BARBOSA VIEIRA 

DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MAURIDIS BARBOSA VIEIRA em face 

de SEBASTIÃO DIAS VIEIRA. É consabido que a curatela é medida 

excepcionalíssima que visa amparar quem não tenha condições de reger 

os atos de sua própria vida civil, somente enquanto dure tal estado de 

incapacidade. Desse modo, tendo em vista que o exame de fls. 21/22, não 

é apto para demonstrar a atual e real condição de debilidade do 

interditando, mormente porque realizado há mais de 03 (três) anos, 

intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, colacionar exame 

contemporâneo ou outro documento que ateste a necessidade da medida, 

sob pena de indeferimento da tutela antecipada. Após, voltem-me 

conclusos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000353-52.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO DONATO MONACO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES (IMPETRADO)

EVELYN BONATELLI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000353-52.2020.8.11.0030 IMPETRANTE: MARCO DONATO MONACO DE 

ARAUJO IMPETRADO: EVELYN BONATELLI, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOBRES SENTENÇA Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

liminar impetrado por MARCOS DONATO MONACO DE ARAUJO, contra 

suposto ato ilegal SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE 

NOBRES/MT, SRA. EVELYN BONATELLY HANEL, aduzindo ter sido 

violado seu direito líquido e certo de gozo da licença prêmio, garantido pelo 

art. 35 da Lei Municipal n° 1.297/2013, a qual dispõe sobre o plano de 

cargos, carreiras e salários dos servidores da administração pública 

municipal da prefeitura municipal de nobres. O impetrante alega ser 

servidor efetivo do Município de Nobres/MT, titular do cargo odontólogo da 

UBS (unidade básica de saúde) lotado no quadro de servidores da 

secretaria municipal de saúde, reunindo todos os requisitos para a 

obtenção da licença. Assevera que o próprio requerido reconheceu o 

direito vindicado, todavia, sem qualquer justificativa robusta, negou o 

pedido, sob o argumento de ausência de recursos para contratação de 

outro servidor, Assim, alega flagrante ilegalidade da decisão administrativa 

que indeferiu o pedido de licença prêmio, em afronta a direito líquido e 

certo, motivo pelo qual pleiteia em sede liminar ordem de concessão da 

licença. Brevemente relatado. Decido. O mandado de segurança é meio 

processual adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o impetrante há de 

demonstrar, mediante prova pré- constituída, com precisão e clareza, qual 

o direito líquido e certo próprio que pretende defender, sob pena de 

indeferimento da petição inicial - art. 10º, Lei nº 12.016/2009: “Art. 10. A 

inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o 

caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais 

ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” O direito líquido e 

certo, portanto, configura requisito de admissibilidade específico do 

Mandado de Segurança, a ser aferido de plano. In casu, a pretensão 

deduzida não encontra amparo para discussão na via estreita da ação 

mandamental, sobretudo em razão da dúvida quanto à existência de direito 

líquido e certo, a reclamar dilação probatória. Pois bem, a caracterização 

ou não de ilegalidade do ato administrativo de negar o pedido de férias 

prêmio realizado por servidor que, supostamente, já reunira os requisitos 

para desfrutar da benesse, demanda oportunizar à Administração a 

possibilidade de produzir todas as provas que entender necessárias na 

tentativa de demonstrar que não agiu contrariamente ao ordenamento 

jurídico. Isso sem se olvidar ainda que, conforme mencionado pelo próprio 

impetrante na inicial, a concessão de licença prêmio perpassa diretamente 

pelo princípio da discricionariedade da administração pública. A 

administração pública detém a discricionariedade de decidir o momento 

conveniente e oportuno de conferir ao servidor público o desfrute da 

licença, velando, sobretudo, pela supremacia do interesse público. Sendo 

assim, a concessão da licença não acontece de maneira automática, como 

tenta fazer crer o impetrante, mas pela análise discricionária da 

administração, aliada à supremacia do interesse público. Nesse sentido, 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: MANDADO DE 

SEGURANÇA - USUFRUTO DE LICENÇA-PRÊMIO -DISCRICIONARIEDADE 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E 

OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM 

DENEGADA. O usufruto da licença-prêmio é ato discricionário da 

Administração, que, de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade, define o momento adequado para sua fruição, levando em 

conta a necessidade do serviço público. A negativa de usufruto dos 90 

(noventa) dias de licença-prêmio deferidos pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso não tolhe o direito da Impetrante em relação ao benefício, que 

poderá ser gozado em período futuro.” (TJ/MT MS - 24000/2010 – Turma 
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de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2010, p. 

DJE 16.9.2010) “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR MUNICIPAL - 

FÉRIAS-PRÊMIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - MOMENTO - ATO 

DISCRICIONÁRIO - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - 

OBSERVÂNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DIREITO DE 

RESPOSTA - PRECEITO CONSTITUCIONAL SENTENÇA MANTIDA. A 

fixação do período de usufruto de férias prêmio é ato discricionário da 

Administração, devendo ser observadas a conveniência e oportunidade, 

em razão da supremacia do interesse público. Consoante o artigo 5º, 

XXXIII, da Constituição Federal, todos têm direito de receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, a serem prestadas no 

prazo da lei.” (TJ/MG - Apelação Cível - 1.0106.10.002835-1/001 – 

Segunda Câmara Cível, Rel. Desembargador Afrânio Vilela, j. 22.2.2016, p. 

4.3.2016) Neste esteio, consabido é que o ato administrativo goza de 

presunção de legitimidade, a qual depende de prova em contrário para ser 

afastada, especialmente porque sequer se sabe ao certo qual o 

verdadeiro procedimento cabível para a concessão de férias prêmio no 

âmbito do Município, notadamente quando o art. 36 da Lei Municipal n° 

1.297/2013, prevê as hipóteses de não concessão do benefício. Nesse 

espeque, considerando a necessidade de dilação probatória, resta 

evidente a utilização da via processual inadequada. Ante o exposto, 

INDEFIRO A INCIIAL E JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, I do 

CPC, ante a necessidade de dilação probatória no caso em apreço. Sem 

custas, ante o disposto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem 

honorários, eis que incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da Lei 

12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-04.2020.8.11.0030

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:

MAICON DE SOUZA GUTIERRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000104-04.2020.8.11.0030 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MAICON DE SOUZA GUTIERRES 

SENTENÇA Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pugna pela desistência da ação. Sendo assim, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. 

Revogo a liminar deferida no ID 29274990. Sem custas. Após as 

anotações de praxe, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000685-53.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LENES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDNEY NONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000685-53.2019.8.11.0030 REQUERENTE: LENES FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CIDNEY NONATO DA SILVA SENTENÇA Trata-se de Ação de 

Divórcio proposta por PEDRO BARBOSA MARTINS em face de HILDA 

APARECIDA DOS SANTOS, ambos qualificados na inicial. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente foi intimada através da sua 

procuradora constituída nos autos, para comprovar a hipossuficiência, 

sob pena de extinção, contudo, permaneceu inerte. Logo, considerando 

que a parte autora não promoveu ato que lhe competia, a extinção deste 

processo é medida que se impõe, senão vejamos o que dispõe o 

parágrafo único do artigo 321, do CPC: Art. 321 – parágrafo único: “Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Ante o 

exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. Custas e honorários pelo 

requerente, os quais arbitro em 10% sob o valor atualizado da causa. Com 

o trânsito em julgado, procedidas as anotações de necessárias, 

arquive-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-27.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hilda Aparecida dos Santos (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000635-27.2019.8.11.0030 AUTOR(A): PEDRO BARBOSA MARTINS REU: 

HILDA APARECIDA DOS SANTOS SENTENÇA Trata-se de Ação de 

Divórcio proposta por PEDRO BARBOSA MARTINS em face de HILDA 

APARECIDA DOS SANTOS, ambos qualificados na inicial. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente foi intimada através da sua 

procuradora constituída nos autos, para comprovar a hipossuficiência, 

sob pena de extinção, contudo, permaneceu inerte. Logo, considerando 

que a parte autora não promoveu ato que lhe competia, a extinção deste 

processo é medida que se impõe, senão vejamos o que dispõe o 

parágrafo único do artigo 321, do CPC: Art. 321 – parágrafo único: “Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Ante o 

exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. Custas e honorários pelo 

requerente, os quais arbitro em 10% sob o valor atualizado da causa. Com 

o trânsito em julgado, procedidas as anotações de necessárias, 

arquive-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010328-52.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMOVEIS MARTINELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RAFAEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010328-52.2015.8.11.0030 REQUERENTE: FERNANDO RAFAEL DA 

SILVA REQUERIDO: ELETROMOVEIS MARTINELLO DECISÃO Altere-se a 

classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte 

executada, através de seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da 

obrigação imposta na sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Tendo havido 

condenação em custas, deverão estas ser adimplidas no mesmo prazo. 

Não efetuado o pagamento, intime-se o exequente para que traga aos 

autos planilha do débito atualizada, incluindo os valores fixados a título de 

multa, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, havendo bens indicados pelo 

credor, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Caso o credor não 

indique bens, intime-se para requerer que de direito, sob pena de extinção 

na forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei n. 9.099/95. Em havendo o 

pagamento do débito através de depósito judicial, intime-se o exequente 

para que manifeste quanto a concordância do valor depositado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, alertando desde já que seu silêncio será interpretado 

como concordância. Indicado os dados bancários para o levantamento 

dos valores, proceda com a liberação do valor incontroverso mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. O valor do crédito 

somente será transferido ao patrono do exequente caso haja procuração 

atual (datada há menos de 3 anos) conferindo-lhe poderes especiais para 

receber. Após a expedição de alvará judicial, não havendo valores 

residuais, conclusos para sentença Havendo saldo residual, intime-se o 

executado para proceder com o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se o exequente para requerer 

o que entender de direito e façam-me conclusos Desde já, em havendo 

alteração do patrono das partes, determino que seja realizada a 

habilitação junto ao PJE, bem como que as intimações devam se dar em 

nome do advogado nomeado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000140-17.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LEMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000140-17.2018.8.11.0030 REQUERENTE: TEREZINHA LEMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Altere-se a classe processual para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte executada, através de 

seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Tendo havido condenação em 

custas, deverão estas ser adimplidas no mesmo prazo. Não efetuado o 

pagamento, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha do 

débito atualizada, incluindo os valores fixados a título de multa, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, havendo bens indicados pelo credor, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação. Caso o credor não indique 

bens, intime-se para requerer que de direito, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei n. 9.099/95. Em havendo o 

pagamento do débito através de depósito judicial, intime-se o exequente 

para que manifeste quanto a concordância do valor depositado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, alertando desde já que seu silêncio será interpretado 

como concordância. Indicado os dados bancários para o levantamento 

dos valores, proceda com a liberação do valor incontroverso mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. O valor do crédito 

somente será transferido ao patrono do exequente caso haja procuração 

atual (datada há menos de 3 anos) conferindo-lhe poderes especiais para 

receber. Após a expedição de alvará judicial, não havendo valores 

residuais, conclusos para sentença Havendo saldo residual, intime-se o 

executado para proceder com o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se o exequente para requerer 

o que entender de direito e façam-me conclusos Desde já, em havendo 

alteração do patrono das partes, determino que seja realizada a 

habilitação junto ao PJE, bem como que as intimações devam se dar em 

nome do advogado nomeado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000173-41.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO ROGERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000173-41.2017.8.11.0030 REQUERENTE: SALMO ROGERIO DA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL DECISÃO Altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10%, 

nos termos do art. 523 do CPC. Tendo havido condenação em custas, 

deverão estas ser adimplidas no mesmo prazo. Não efetuado o 

pagamento, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha do 

débito atualizada, incluindo os valores fixados a título de multa, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, havendo bens indicados pelo credor, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação. Caso o credor não indique 

bens, intime-se para requerer que de direito, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei n. 9.099/95. Em havendo o 

pagamento do débito através de depósito judicial, intime-se o exequente 

para que manifeste quanto a concordância do valor depositado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, alertando desde já que seu silêncio será interpretado 

como concordância. Indicado os dados bancários para o levantamento 

dos valores, proceda com a liberação do valor incontroverso mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. O valor do crédito 

somente será transferido ao patrono do exequente caso haja procuração 

atual (datada há menos de 3 anos) conferindo-lhe poderes especiais para 

receber. Após a expedição de alvará judicial, não havendo valores 

residuais, conclusos para sentença Havendo saldo residual, intime-se o 

executado para proceder com o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se o exequente para requerer 

o que entender de direito e façam-me conclusos Desde já, em havendo 

alteração do patrono das partes, determino que seja realizada a 

habilitação junto ao PJE, bem como que as intimações devam se dar em 

nome do advogado nomeado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-23.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERREIRA DE FRANCA OLIVEIRA (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))

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte requerente para manifestar 

acerca da petição id: 21487690, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Havendo 

requerimentos, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000599-53.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA CONCEICAO RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte requerente para manifestar 

acerca da petição id: 21796461, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Havendo 

requerimentos, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-87.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000146-87.2019.8.11.0030. REQUERENTE: GILBERTO COLOGNESE 

VALANDRO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos 

etc. Intime-se a parte requerente para manifestar acerca da petição id n. 

24623573 e documentos que a instruem no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. NOBRES, 26 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000600-38.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO DE CAMARGO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte requerente para manifestar 

acerca da petição id: 21489957, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Havendo 

requerimentos, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Comarca de Nortelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-05.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE CRISTIAN SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-05.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:MILENE CRISTIAN 

SANTOS FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNNA PORTELA 

ALVES, EDIVALDO DE SA TEIXEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 12/05/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 27 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-84.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALAIDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000437-84.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA ALAIDE GOMES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para que apresente Impugnação à Contestação no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 27 de março de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-26.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE ANTONIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000415-26.2019.8.11.0031. Processo nº 1000415-26.2019.8.11.0031 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO 

PARA SUSPENSÃO DE DESCONTO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por NILCE 

ANTONIA BEZERRA em face de BANCO BMG. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada 

na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível 

em decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 
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da ação, passo ao julgamento do mérito. A parte autora, em sua petição 

inicial, alega que foi surpreendida com o deposito em sua conta nos dias 9 

e 18 de novembro de 2019, no valor de R$ 695,80 (seiscentos e noventa e 

cinco reais e oitenta centavos) e de R$ 571,53 (quinhentos e setenta e um 

reais e cinquenta e três centavos), já tendo dispensado ligações de 

prepostos da requerida informando a disponibilidade de créditos. Ao final, 

postulou a devolução dos valores depositados em sua conta, cessação 

dos descontos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Juntou documentos. A parte requerida, em 

sua resposta, refutou a pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a 

parte autora firmou o contrato de cartão de crédito/débito, de boa-fé, 

Pugna pela aplicação do princípio da pacta sunt servanda. Confirma que 

houve TED de valores a conta da autora. Nega a existência de dano moral 

indenizável. Juntou documento. Houve réplica. Foi deferido o pedido 

liminar, para o fim de determinar que a requerida se abstenha de realizar 

descontos referentes aos valores depositados indevidamente na conta 

bancária da requerente, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente nos cadastros de restrição ao crédito e/ou nos cartórios de 

protesto, no que concerne aos valores discutidos nestes autos. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Incumbe às rés provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de produtos e 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Trata-se de ação por meio da qual a parte autora postula a exclusão 

da reserva de margem consignável em razão de cartão de crédito, bem 

como a fixação de indenização por danos morais em razão de tal prática. 

Consultando os autos, constato que a parte autora anexou extrato onde 

consta 02 empréstimos realizados junto a requerida no ano de 2018. Nos 

termos da Lei nº 13.172/2015, os servidores públicos, empregados 

privados e aposentados poderão contratar empréstimos consignados. A 

reserva admitida é de 35%, dos quais 5% poderão ser utilizados para: a) 

amortização de despesas contraídas com cartão de crédito; ou b) 

utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. A 

instituição financeira não poderia liberar o dinheiro do empréstimo, como 

se o consumidor estivesse sacando o cartão de crédito, ou pagando 

despesas decorrentes do cartão, quando é a própria instituição financeira, 

por meio de contrato de adesão, que colocou à disposição o dinheiro ao 

contraente. No caso em apreço, nota-se que a parte autora celebrou 

contrato de empréstimo pessoal. Acontece que, a autorização legislativa 

de Reserva de Margem Consignável de 5% somente é válida quando se 

tratar de utilização efetiva do cartão de crédito, que, em seu âmago, 

caracteriza-se pela utilização do cartão de crédito pelo consumidor. Em 

suma, afirma a autora não ter solicitado tal cartão e apesar de constar 

contrato aparentemente assinado pela autora, não é possível verificar se 

a mesma foi informada claramente sobre os serviços, devendo-se ainda 

considerar que a autora possui 72 anos de idade, portanto, 

hipervulneável. Ademais, a requerida efetuou deposito na conta da autora 

nos valores de R$ 695,80 (seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta 

centavos) e de R$ 571,53 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e 

três centavos), os quais não foram sacados, tendo está ainda realizado 

confecção de Boletim de Ocorrência, reclamação no site 

“consumidor.gov”, e ainda depósito dos valores nos autos. Em suma, 

houve falha na prestação de serviços, na medida em que houve 

vinculação de empréstimo pessoal a cartão de crédito consignado, com a 

cobrança de valor mínimo da fatura. Não restara dúvidas de que o 

consumidor pretendia contratar empréstimo consignado, mas se 

surpreendeu com produto relacionado a cartão de crédito. Por tudo isso, 

não assiste razão a quem invoque a cláusula do pacta sunt servanda, 

porquanto, a função social de que se constitui a relação de consumo 

relativa não se sujeita a tal cláusula ante o patente equívoco havido na 

contratação. A esse propósito, entendeu o e. TJSP: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Autora que alegou ter aderido a sistema de cartão de crédito 

consignado, por meio do qual ocorre mensalmente o desconto em folha 

referente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que as cobranças 

perduraram até o ajuizamento da ação, mesmo sem a utilização do referido 

cartão e sem o recebimento das faturas. Pedido de declaração de 

inexigibilidade do débito, restituição dos valores em dobro e indenização 

por dano moral. Sentença de parcial procedência, com a condenação a 

repetição do indébito e indenização pro danos morais, arbitrada em R$ 

10.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCOPANAMERICANO. Erro na 

cobrança e má prestação de serviços que autoriza o reconhecimento do 

dano moral e respectivo dever de indenizar. Quantum fixado em sentença, 

de R$ 10.000,00, arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, diante das 

circunstâncias do caso concreto, e que cumpre suas finalidades 

indenizatória e sancionatória. Redução que poderia esvaziar a finalidade 

do instituto. RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Spencer Almeida Ferreira. 

Comarca Laranjal Paulista. Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado. 

Data do julgamento 23/02/2017). A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, 

Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011. Portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos que restaram 

devidamente comprovados nos autos. Contudo, a autora anexou apenas 

comprovante do desconto de 01 parcela no valor de R$ 47,22 (quarenta e 

sete reais e vinte e dois centavos), quantia essa que deve ser restituída 

em dobro. No tocante aos danos morais, tratando-se de relação de 

consumo, evidente sua sujeição aos postulados da nova teoria contratual, 

da qual desponta a função social do contrato, iluminada pela imposição da 

boa-fé objetiva. Ademais, não tendo ocorrido uso com gastos nesse 

cartão, não podem ocorrer descontos de seu salário a título de reserva de 

margem consignável para garantia do pagamento de valor mínimo do 

cartão de crédito, que sequer foi utilizado pela parte autora. Nestas 

condições, responde o réu pelos prejuízos causados à autora, em 

decorrência da conduta abusiva adotada, consistente na cobrança de 

valores em decorrência de não uso do cartão de crédito, e na provável e 

indevida reserva de margem consignável do salário, condutas esta que 

devem ser coibidas. Para que o prestador do serviço afaste tal 

responsabilização, imprescindível e faz a prova da ruptura do nexo de 

causalidade, e isso ocorre apenas quando restar comprovada a 

inexistência do defeito na prestação do serviço ou quando houver culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não o fez. De fato, o réu 

não se desincumbiu de demonstrar fato desconstitutivo do direito da 

autora, sendo que nas faturas anexadas não consta consumo. Deste 

modo, o bloqueio de reserva da margem consignável sobre salário da 

autora se deu de forma ilegítima e irregular, devendo ele ser restituído do 

que foi descontado. A autora foi vítima de ilícito, de modo que o desconto 

abusivo e injusto de encargos de cartão de crédito em seus salários foi 

suficiente para lhe trazer agonia e transtorno, que comportam 

compensação. Frente a isso, inequívoca é a responsabilidade do réu pelo 

evento. Conclui-se, portanto, que a dívida era inexigível em relação ao 

cartão de crédito, e os descontos em seu salário foram indevidos, porque 

se trata de ato ilícito, nos termos do artigo186 do Código Civil. Aliás, tal ato 

do réu é contrário à teoria do abuso de direito, prevista no artigo 187do 

Código Civil, porque se o réu exerceu equivocadamente o seu direito de 

cobrança, excedendo os limites impostos pelos fins econômicos e sociais 

do negócio pactuado, atingiu a honra do autor, que se viu privado de 

parcela significativa de seu salário e, por isso, merece compensação 

pecuniária. Existe, portanto, culpa e nexo de causalidade, sendo justa a 

pretensão da autora de obter indenização pelos danos morais sofridos. 

Devidos os danos morais, resta fixar-se o quantum indenizatório. A 

discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca dos 

critérios para a reparação do dano moral é ampla; ressaltando-se que 

renomados doutrinadores já se manifestaram sobre o assunto e 

divergências existem acerca da adoção de um sistema aberto ou tarifado 

de fixação, do caráter dúplice com base o binômio compensação-punição 

ou da prevalência do caráter compensatório e até mesmo, o desestímulo 

que deveria se dar na jurisprudência ao chamado punitive damages, 

presente nos Estados Unidos. Verifico que a autora apesar de possuir 72 

anos, tentou solução administrativa, sendo Boletim de Ocorrência, 

consumidor.gov, sem êxito. Ao contrário dos danos materiais que são 

matematicamente aferíveis, os valores ditos morais situam-se em outra 

dimensão. Assim, considerando as circunstâncias em que ocorreram os 

danos, suas repercussões, a condição do autor e o seu sofrimento; 

mostra-se razoável o arbitramento da indenização por danos morais, no 

caso em tela, em quantia equivalente a R$ 5.000.00 (cinco mil reais). Isto 
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posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

determinar que a parte requerida: - TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR 

DEFERIDA, devendo ser cumprida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação desta, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00, 

por dia de descumprimento. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a 

reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, 

art. 940 -, no valor de R$ 94,44 (noventa e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), corrigido monetariamente a part ir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000141-62.2019.8.11.0031. REQUERENTE: GABRIELA DOMINGAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

GABRIELA DOMINGAS DA SILVA em desfavor de VIVO S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo (id. 29042603 ), em 

resumo: “A requerida compromete-se a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por meio de depósito bancário na conta indicada, até 10 de 

março de 2020, bem como declarará inexistente todo debito em nome da 

autora, bem como realizará a baixa definitiva do seu CPF dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com o presente acordo as partes dão ampla, geral, 

irrestrita e irrevogável quitação ao objeto discutido nos presentes autos”. 

Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Ante a quitação do acordo, DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-20.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000299-20.2019.8.11.0031. REQUERENTE: LUIS FELIPE LIMA RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por LUIS 

FELIPE LIMA RODRIGUES em desfavor de VIVO S.A. É o necessário. 

Decido. A executada quitou a dívida, o que faz com que o processo seja 

extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Intime-se a parte autora para apresentar conta para levantamento no 

prazo de 10 dias, após, expeça-se alvará na conta indicada. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 116 de 272



instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-96.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MISSELEM CAMARA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000130-96.2020.8.11.0031. REQUERENTE: ADELAIDE NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: MISSELEM CAMARA DE CASTRO PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO HOMOLOGATÓRIA, proposta por ADELAIDE NUNES 

DA SILVA em desfavor de MISSELEM CAMARA DE CASTRO. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, em resumo: “A 

segunda acordante MISSELEM CAMARA DE CASTRO, reconhece que 

possui dívida com a primeira acordante Adelaide, decorrente da aquisição 

de produtos de beleza, que gerou nota promissória no valor de R$ 462,30 

(quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), se 

comprometendo a realizar o pagamento em 02 parcelas de R$ 231,15 

(duzentos e trinta e um reais e quinze centavos), com vencimento da 

primeira no dia 10/03/2020 e a segunda parcela 30/03/2020, mediante 

transferência bancaria, na conta indicada. Em caso de descumprimento 

gerará o vencimento antecipado da dívida”. Isso posto, considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-35.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000395-35.2019.8.11.0031. REQUERENTE: LETICIA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por LETICIA DA SILVA 

SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida 

que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende 

devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como 

dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz 

pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora confessa que contratou com a 

requerida, plano pós pago, mas que por não concordar com os valores 

que lhe foram cobrados, supostamente superiores ao ofertado, deixou de 

efetuar os pagamentos. A requerida ainda anexou fatura de consumo. 

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, 

era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez. Dispõe o 

artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou 

incontroversos não dependem de prova: Art. 374. Não dependem de 

prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados 

pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - 

em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão. 

Com relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADA. FATURAS TELEFÔNICAS JUNTADAS. HISTÓRICO DE 

UTILIZAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. 

VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a 

origem da obrigação, relativa à contratação da linha telefônica 
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(65-9977-9481), conforme faturas telefônicas juntadas aos autos, nas 

quais constam o demonstrativo de ligações realizadas, sendo que tais 

documentos não foram impugnados especificamente pelo consumidor. 2. 

Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação e o 

Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento 

desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a 

obrigação de indenizar a titulo de dano moral. No entanto, por questões 

processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu 

pleiteando a majoração do quantum indenizatório, a sentença deve ser 

mantida. 3. A sentença que declarou a inexistência dos débitos 

questionados, nos valores de R$ 76,75 e R$ 324,08, e condenou a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, face o 

principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. 

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT - RI 

1000260-72.2018.8.11.0026, Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgamento 01 de março de 2019) Portanto, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito, não havendo danos a 

serem indenizados. Embora a promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, ante a efetiva 

comprovação da relação jurídica entre as partes. Não havendo como 

prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência 

da pretensão inicial. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-33.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000324-33.2019.8.11.0031. REQUERENTE: NEUZITA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por NEUZITA DA SILVA em face de VIVO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares suscitada. Enfrento-as. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Afasto a preliminar 

de ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora que teve seu nome negativado 

por dívida inexistente, data de 09/11/2018, no valor de R$ 145,94 (cento e 

quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), não possuindo 

débito junto a requerida. Na peça de contestação a requerida anexa áudio 

onde demonstra a relação contratual existente entre as partes, sendo que 

a autora confirma seus dados pessoais, não havendo que falar em 

desconhecimento dos débitos. Em que pese às argumentações do 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as alegações aduzidas pela defesa, demonstrando de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
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Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de 

rigor é a improcedência da pretensão inicial. Diante de tais ponderações, 

as pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo 

em vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado 

na contestação, de modo que a parte reclamante deverá pagar à empresa 

ré o valor de R$ 210,35 (duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos), 

com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo 

a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 210,35 (duzentos e dez reais 

e trinta e cinco centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-91.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000346-91.2019.8.11.0031. REQUERENTE: EDUARDO ALVES GUSMAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por EDUARDO ALVES GUSMAO em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, já anexadas nos autos, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação. Portanto, rejeito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente no valor total de R$ 109,09 

(cento e nove reais e nove centavos), inclusão em 07 de maio de 2018, 

contrato 0311637495, não possuindo débito junto a requerida. Em que 

pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, 

portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado gravação de ligação onde a parte autora confirma a aquisição 

dos produtos da requerida, informa seus dados e ainda o envio para o 

endereço residencial, ainda, extrato de utilização e faturas de consumo, 

demonstrando a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Com relação 

aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, colaciono 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: NEGATIVAÇÃO. 

FRAUDE INEXISTENTE. APRESENTAÇÃO DE ÁUDIOS QUE COMPROVAM A 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA 

NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido apresentadas gravações de 

telefonemas que demonstram a existência de relação contratual entre as 

partes e inexistindo impugnação específica a respeito dos áudios 

apresentados, não há que se falar em fraude. Aquele que, na condição de 

parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às 

sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de 

Processo Civil, as quais possuem função inibitória. Sentença mantida. 

(ESTADO DE MATO GROSSO - TURMA RECURSAL Recurso Cível Nº 

0064500-70.2015.811.0001, Publicado em: 15/08/2016) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

sentido já decidiu a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS – CONSUMIDOR – BANCO – MÉRITO – COBRANÇA DEVIDA – 

AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE 

DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO 

MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 
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POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em 

exercício regular de direito o banco que promove a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente 

comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo 

contratante. (TURMA RECURSAL DO TJMT, Recurso Cível Inominado n.º 

8010160-62.2015.8.11.0026, RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida) 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou o débito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros do Serasa e do 

SPC. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que a 

parte reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 109,09 (cento 

e nove reais e nove centavos), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 109,09 (cento e nove reais e nove centavos), relativo às faturas em 

aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, 

devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome 

da parte autora. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em 

litigância de má fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MACKLEY SILVA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA OAB - SP345102 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000420-48.2019.8.11.0031. INTERESSADO: MACKLEY SILVA SANTOS 

REQUERIDO: SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. Decido. O reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95 Desnecessária a intimação da parte reclamante, 

da sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000330-40.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000330-40.2019.8.11.0031. EXEQUENTE: ISABELA FREITAS RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de ação 

proposta por ISABELA FREITAS RIBEIRO, em razão de CRÉDITO 

EXEQUENDO corresponde aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que foram 

arbitrados pelo d. Juízo por força de NOMEAÇÃO DATIVA, por decisão 

judicial, por ter atuado como DEFENSOR DATIVO. Passo a análise do 

mérito. Em síntese afirma a autora que faz jus ao recebimento de 10 (dez) 

URHs (processo nº 41493, 46699, 46736), no valor de R$ 9.285,10 (nove 

mil duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Instada a se 

manifestar a executada concordou com os valores apresentados pela 

exequente. 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, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A parte 

executada reconhece como devidos os valores apresentados pela 

exequente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos descritos na 

execução, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso, ora executado, a 

pagar a Exequente a importância original total de R$ 9.285,10 (nove mil 

duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), certidões referente aos 

processos nº 41493, 46699, 46736, devendo sobre o montante da 

condenação de natureza pecuniária incidir correção monetária a partir do 

arbitramento (conforme determinado na certidão), segundo o IPCA-E, bem 
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como acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação, fixados 

segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº. 11.960/09, vigente 

desde 30.06.2009), tudo em observância ao que restou decidido pelo STF 

no julgamento do RE nº. 870.947 – Tema 810. A partir da inscrição do 

crédito em RPV/Precatório, a correção monetária também seguirá o 

IPCA-E, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ADI nº 4.357/DF e da ADI nº 4.425/DF. Intime-se a parte 

autora para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. DETERMINO, por tratar de obrigação de 

pagar quantia certa e diante do atual entendimento de inaplicável 

Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio 

da requisição à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório na hipótese de créditos com valor igual ou inferior a 256 

UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) 

meses, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única vinculado ao 

processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no imediato 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; CPC, art. 730, 

incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei n. 

12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss... Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INALDO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo: 

1000387-58.2019.8.11.0031. REQUERENTE: JOSE INALDO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por JOSE INALDO BEZERRA contra o 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. No que 

tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Superada a preliminar referida 

acima e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras 

que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o 

processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão 

é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. No mérito a pretensão merece Juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Afirma o autor interrupção de energia na data de 

12/09/2019, com retorno somente em 14/09/2019, anexando protocolos de 

tentativa de solução administrativa. E esta em sede de sua defesa alega 

que a interrupção temporária ocorreu por motivo fortuito e de força maior, 

ante a existência de tempestades no estado, não havendo que se falar em 

responsabilidade da demandada em promover o dever de reparação 

pugnado na exordial. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante anexou diversos 03 protocolos de atendimento, os quais 

sequer foram contestados, permanecendo mais de 02 dias sem energia. 

Ademais, a requerida tenta eximir-se de sua responsabilidade anexando 

notícias sobre tempestades na região, contudo, estas possuem data 

diversa da informa e discutida nos autos. Desta feita, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco que a 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O serviço de fornecimento de 

energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma 

ininterrupta, contínua. A ocorrência de caso fortuito e força maior 

representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, 

portanto, incumbe à parte Recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, 

o que não restou comprovado nos autos, não tendo a Energisa se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço por parte da reclamada. Sobre o tema a 

Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO – QUEDA DE ENERGIA – FORÇA MAIOR – EXCESSO NO PRAZO 

DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Não há se falar em necessidade de perícia no medidor se a interrupção no 

fornecimento do serviço motivada por queda de um poste é incontroversa 

nos autos. Os fatos incontroversos não dependem de prova, nos termos 

do artigo 374, III, do Código de Processo Civil. O fornecedor de produtos e 

serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao 

consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de 
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fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser 

fornecido de forma ininterrupta, contínua. A despeito da alegação de força 

maior diante da queda de energia e a necessidade de intervenção 

emergencial não se tem por razoável a demora de 10 (dez) dias solução 

do problema e para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva 

na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, 

especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas. 

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado 

com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJTMT - N.U 1000006-11.2018.8.11.0023, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018) No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, 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. Restou comprovado nos autos a 

ausência de energia na residência do autor, bem como a tentativa de 

solução administrativa, permanecendo mais de 02 dias sem energia em 

sua residência. 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 da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Por todo o exposto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir do arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 

da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-80.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000392-80.2019.8.11.0031. REQUERENTE: JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA 

contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. No que 

tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Superada a preliminar referida 

acima e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras 

que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o 

processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão 

é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. No mérito a pretensão merece Juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Afirma o autor interrupção de energia na data de 

12/09/2019, com retorno somente em 14/09/2019, anexando protocolos de 

tentativa de solução administrativa. E está em sede de sua defesa alega 

que a interrupção temporária ocorreu por motivo fortuito e de força maior, 

ante a existência de tempestades no estado, não havendo que se falar em 

responsabilidade da demandada em promover o dever de reparação 

pugnado na exordial. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante anexou diversos 03 protocolos de atendimento, os quais 

sequer foram contestados, permanecendo mais de 02 dias sem energia. 

Ademais, a requerida tenta eximir-se de sua responsabilidade anexando 

notícias sobre tempestades na região, contudo, estas possuem data 

diversa da informa e discutida nos autos. Desta feita, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco que a 
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responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O serviço de fornecimento de 

energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma 

ininterrupta, contínua. A ocorrência de caso fortuito e força maior 

representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, 

portanto, incumbe à parte Recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, 

o que não restou comprovado nos autos, não tendo a Energisa se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço por parte da reclamada. Sobre o tema a 

Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO – QUEDA DE ENERGIA – FORÇA MAIOR – EXCESSO NO PRAZO 

DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Não há se falar em necessidade de perícia no medidor se a interrupção no 

fornecimento do serviço motivada por queda de um poste é incontroversa 

nos autos. Os fatos incontroversos não dependem de prova, nos termos 

do artigo 374, III, do Código de Processo Civil. O fornecedor de produtos e 

serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao 

consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de 

fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser 

fornecido de forma ininterrupta, contínua. A despeito da alegação de força 

maior diante da queda de energia e a necessidade de intervenção 

emergencial não se tem por razoável a demora de 10 (dez) dias solução 

do problema e para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva 

na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, 

especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas. 

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado 

com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJTMT - N.U 1000006-11.2018.8.11.0023, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018) No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, 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. Restou comprovado nos autos a 

ausência de energia na residência do autor, bem como a tentativa de 

solução administrativa, permanecendo mais de 02 dias sem energia em 

sua residência. 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 da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Por todo o exposto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir do arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 

da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-24.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000026-24.2020.8.11.0090 AUTOR(A): ANA ROSA DOS SANTOS 

RIBEIRO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de 

urgência para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in 

limine” o benefício de auxílio doença. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas as 

alegações. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo 

Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com a devida licença, os documentos que 

instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do 

direito da parte autora, pois, apesar de existir parecer médico particular 

atestando sua enfermidade e incapacidade laborativa, o seu teor conflita 
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com a perícia do INSS. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos 

fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-44.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EIDE ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000057-44.2020.8.11.0090 AUTOR(A): EIDE ALVES DE ARAUJO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência 

antecipatória para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in 

limine” o benefício de aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, mormente 

porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de 

forma descontínua, no período correspondente à carência do benefício. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA OLIVEIRA DE GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000077-35.2020.8.11.0090 AUTOR(A): HELENA OLIVEIRA DE GODOI 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência 

antecipatória para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in 

limine” o benefício de aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, mormente 

porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de 

forma descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu a idade mínima. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000741-03.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINO MEDINA FATTORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000741-03.2019.8.11.0090 AUTOR(A): NELCINO MEDINA FATTORE REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para o 

fim de determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício 

de auxílio doença. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, 

deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial 

não são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir parecer médico particular atestando sua 

enfermidade e incapacidade laborativa, o seu teor conflita com a perícia do 

INSS. Outrossim, não vislumbro, de plano, que a parte requerente possui 

condição de segurada especial da seguridade social. Portanto, é 

necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível apenas por 

meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem 

ou não direito à declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte 

autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 
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desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000297-67.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO SANTOS RABELLO OAB - MG108532 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000297-67.2019.8.11.0090. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO REQUERIDO: ANTONIO JOSE 

PINTO DA SILVA Vistos. Como constatado pelo Magistrado antecessor na 

titularidade desta Vara, não há como prosperar a alegação de 

hipossuficiência da parte autora, eis que o patrimônio a ser partilhado é de 

grande monta - superior a cinco milhões de reais. Com a devida vênia, soa 

como zombaria a afirmação da parte requerente que não pode arcar com 

as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Noutro 

norte, vislumbra-se ser possível o parcelamento das custas, na forma 

prevista em lei. Assim, com espeque no art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468 

da CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 

seis prestações mensais, devendo a parte requerente apresentar a 

primeira parcela na forma do art. 468, § 7º, da CNGC. Por orientação do 

Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, DETERMINO o envio da presente 

decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no e-mail: 

dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais. INTIME-SE a parte requerente para 

que recolha a primeira parcela e as demais. Após o pagamento da última 

parcela, venham os autos CONCLUSOS para deliberações. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-47.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVEQUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em 

que pese o entendimento do colega magistrado exarado ao ID. 19837324, 

que determinava, primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, 

proceder com a citação da parte requerida para contestar a demanda, não 

comungo com tal posição, porquanto entendo que as ações 

previdenciárias deverão seguir o rito próprio estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade. Assim, REVOGO parcialmente a decisão anterior, 

mantendo-se a concessão da GRATUIDADE, e passo a analisar o pedido 

de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de urgência, prevista no 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, 

entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar 

de existir documento médico particular atestando sua enfermidade, o seu 

teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara a incapacidade 

laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, 

o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura digital. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-27.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANATILDE DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAA-PREVI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000084-27.2020.8.11.0090 AUTOR(A): ANATILDE DIAS DO NASCIMENTO 

REU: CANAA-PREVI Vistos. Recebo a inicial em todos os seus termos. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de urgência, prevista no 

artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se 

considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão 

da tutela, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente 

uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode 

deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo. 

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada. Com a devida licença, muito embora a parte tenha feito jus 

anteriormente ao benefício e tenha juntado laudos médicos em seu favor, 

a fim de atestar sua incapacidade, verifica-se que a última perícia a qual 

foi submetida, atestou eventual aptidão para o trabalho, ao contrário das 

anteriores. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, em 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado, bem como o tempo 

desse benefício, o que se deve atestar por meio de perícia determinada 

pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar audiência de 

conciliação, ante o conhecido desinteresse da Fazenda Pública na 

celebração de acordos no âmbito de ações judiciais. CITE-SE a autarquia 

requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada contestação, INTIME-SE 

a parte autora para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000074-80.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:
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B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000074-80.2020.8.11.0090. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARCIO EBERLE Vistos. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão entre as partes em epígrafe. 

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, propugnando pela 

devida homologação. Era o que cabia relatar. DECIDO. Na forma do art. 3º, 

§ 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial. Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em 

vigor impôs aos agentes processuais que mantivessem os olhares 

volvidos à autocomposição da lide. Impende ressaltar que a 

autocomposição é a melhor forma de pacificação do conflito, eis que as 

próprias partes decidem o que é o mais adequado para por termo àquele 

entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. Dentro desse 

escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o aspecto legal do 

acordo formulado entres as partes, deixando de homologá-lo apenas 

quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. Nesta senda, uma vez 

que aparentemente o acordo firmado entre as partes encontra guarida na 

lei, não há óbice à sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. 

CUSTAS na forma acordada pelas partes. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 

10% sobre o valor da causa. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000030-61.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYNE FANIN DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça a fim de 

que seja cumprido o mandado na zona rural e/ou urbana desta Comarca. 

Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) 

a Comarca de Nova Canaã do Norte -MT, nos temos do Provimento 

07/2017.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-94.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA (REQUERIDO)

NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GESSY TEREZA MAFRA (TESTEMUNHA)

MARIA MARGARIDA MUSSINATO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO do advogado do polo passivo para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação na zona urbana e/ou rural desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Despacho/Decisão de referência 29759279, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vista a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62574 Nr: 1814-61.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAURO TOMITÃO, ROSEMARI OLKOVICZ TOMITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GOMES GOUVEA, EDNA 

CONSTÂNCIA DA SILVA GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FELIPE MENGHINI 

TIGRINHO - OAB:52347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINESVALDO CAVALIERI 

JUNIOR - OAB:PR 90261

 Vistos;

DEFIRO o pedido inserto no petitório de Ref: 40, para determinar, via 

sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, consignando-se que, 

em razão da imutabilidade da coisa julgada, a possibilidade de defesa no 

cumprimento de sentença é restrita, limitando-se às matérias constantes 

nos incisos do § 1º do art. 525 do CPC.

Sem embargo, na hipótese da diligenciar restar infrutífera ou parcialmente 

frutífera, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em 05 (cinco) dias.

P. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67009 Nr: 2458-67.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO, 

CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA, CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:OAB/MT 18.563, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:9.415

 Vistos;Os autos vieram conclusos em razão do teor da Recomendação 

nº. 62/2020/CNJ, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 
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sistemas de justiça penal e socioeducativo.Compulsando os autos com 

vagar, verifica-se que os acusados não se amoldam a nenhuma das 

hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 62/2020/CNJ hábil a 

justificar a revogação de suas prisões.De mais a mais, em razão a 

segregação cautelar decretada neste feito perdurar há mais de 90 

(noventa) dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, realizo sua revisão.Perfilhando detidamente os autos, 

nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão 

preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos 

autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, 

ambos do Código de Processo Penal.Dessa forma, subsistindo os motivos 

ensejadores da segregação cautelar, MANTENHO as prisões preventivas 

dos acusados.Impulsionando o feito, verifica-se que o acusado CLAUDINEI 

DE SOUZA PONCIANO informou ao Oficial de Justiça que deseja ser 

representado por Defensor Público, todavia, não há previsão para a 

entrada em exercício de um novo Defensor Público nesta Comarca, razão 

pela qual NOMEIO o advogado FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI – 

OAB/MT 18.563, fixando os honorários de 10 (dez) URH, para patrocinar 

os interesses do acusado, nos termos do artigo 396-A, §2º, do Código de 

Processo Penal.Assim, nos termos do artigo 370, §4º, do Código de 

Processo Penal, DETERMINO a intimação pessoal do advogado dativo 

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI – OAB/MT 18.563 para tomar ciência da 

nomeação e apresentar defesa da parte citada, no prazo legal.Quanto ao 

acusado CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA, DETERMINO a intimação do 

advogado LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR – OAB/MT 9415/O para 

o mesmo desiderato, haja vista que foi informando pelo réu ser o 

profissional que atuará pela sua defesa neste feito.Após, tornem-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 1129-20.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26.641/O, PAULA MUZZI BUSATO - OAB:OAB/MT 

12524, THAILA CAROLINE MENESES PRETTE - OAB:MT 25643/O

 Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão do teor da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o acusado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação 

nº. 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

De mais a mais, em razão a segregação cautelar decretada neste feito 

perdurar há mais de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, realizo sua revisão.

Perfilhando detidamente os autos, nota-se que não há notícia de fato que 

enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes 

nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação 

cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do acusado.

Com o retorno da missiva expedida na Ref: 114, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem acerca de diligências cuja necessidade se origine 

de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, na forma preconizada 

no artigo 402 do Código de Processo Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67008 Nr: 2456-97.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 [...].Presentes também os fundamentos que autorizam a decretação de 

custódia cautelar, qual seja, o delito ser punido com pena privativa de 

liberdade superior a 04 (quatro) anos.Tendo em vista que a segregação 

cautelar decretada em face do acusado perdura há mais de 90 (noventa) 

dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal, convém esclarecer que permanece incólume os requisitos 

autorizadores da segregação cautelar.Há, por conseguinte, necessidade 

da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).No que tange à 

alegação de que o acusado possui condições favoráveis, pois é primário, 

possui ocupação lícita e residência fixa, tais predicados, por si só, não 

são suficientes para o deferimento da liberdade provisória – até porque é 

isso que se espera de quem vive em sociedade. Sim, pois “(...) Eventuais 

condições pessoais, como bons antecedentes, primariedade, residência 

fixa e ocupação lícita, por si sós, não amparam a pretensão de revogação 

da prisão preventiva, quando esta tem esteio na necessidade em concreto 

da segregação cautelar da paciente”. (TJ-MT; HC 129450/2011; Porto 

Esperidião; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marilsen Andrade 

Addário; Julg. 15/02/2012; DJMT 05/03/2012; Pág. 43).Por fim, porém não 

menos importante, verifica-se que o acusado não se amolda a nenhuma 

das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 62/2020/CNJ 

hábil a justificar a revogação da sua prisão.Dessa feita, pelos 

fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória 

possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua 

decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser 

revogada.Por todo o exposto, uma vez que permanecem os requisitos dos 

art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu CLEBERSON 

ARAÚJO DA SILVA.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67463 Nr: 2459-52.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão do teor da Recomendação nº. 

62/2020/CNJ, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o acusado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação 

nº. 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.

De mais a mais, em razão a segregação cautelar decretada neste feito 

perdurar há mais de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, realizo sua revisão.

Perfilhando detidamente os autos, nota-se que não há notícia de fato que 

enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes 

nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação 

cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do acusado.

Insta frisar, que em sede de resposta à acusação o réu não arguiu 

preliminares ou apresentou documentos, tendo apenas arrolado 

testemunhas para serem inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Nesta toada de ideias, DEIXO de absolver o réu sumariamente, todavia, a 

designação de audiência no presente momento fica prejudicado ante a 

suspensão da realização de audiências, em virtude das medidas de 

prevenção e combate ao COVID19.

Após o transcurso do lapso temporal fixado na portaria conjunta nº 

249/2020, com o retorno ao normal das atividades forenses, venham os 

autos CONCLUSOS para designação de audiência.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-85.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO HENRIQUE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - RJ121350 (ADVOGADO(A))

FABIOLA DE ARAUJO BRAGA OAB - SP227800 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000117-85.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ADILIO HENRIQUE SIMAO 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminar de litispendência A parte ré suscita 

preliminar de l i t ispendência, vez que o processo n . 

1000116-03.2018.811.0090 possui as mesmas causas de pedir e pedido. 

Deixo de acolher a preliminar, visto que o objeto das ações tratam-se de 

inscrições que possuem contratos diversos. II.2 - Mérito Estão presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por ADILIO 

HENRIQUE SIMAO em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

Sustenta a parte autora que foi inscrita no cadastro dos inadimplentes no 

valor de R$59,00 (cinquenta e nove reais), Data da Inclusão:20/01/2014, 

CONTRATO:120120BD3630521, contudo, desconhece o débito e não foi 

notificado da inscrição. O pedido da parte autora não merece ser acolhido. 

É que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, 

nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração 

da conduta abusiva a responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré 

juntado aos telas sistêmicas com informações da utilização do serviço, 

constando, inclusive pagamentos, é que se mostra forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no 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, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-85.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO HENRIQUE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - RJ121350 (ADVOGADO(A))

FABIOLA DE ARAUJO BRAGA OAB - SP227800 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000117-85.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ADILIO HENRIQUE SIMAO 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Preliminar de litispendência A parte ré suscita 

preliminar de l i t ispendência, vez que o processo n . 

1000116-03.2018.811.0090 possui as mesmas causas de pedir e pedido. 

Deixo de acolher a preliminar, visto que o objeto das ações tratam-se de 

inscrições que possuem contratos diversos. II.2 - Mérito Estão presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por ADILIO 

HENRIQUE SIMAO em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

Sustenta a parte autora que foi inscrita no cadastro dos inadimplentes no 

valor de R$59,00 (cinquenta e nove reais), Data da Inclusão:20/01/2014, 

CONTRATO:120120BD3630521, contudo, desconhece o débito e não foi 

notificado da inscrição. O pedido da parte autora não merece ser acolhido. 

É que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, 

nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração 

da conduta abusiva a responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré 

juntado aos telas sistêmicas com informações da utilização do serviço, 

constando, inclusive pagamentos, é que se mostra forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no 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, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1000223-47.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ALVES DIM SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MUZZI BUSATO BETTIN OAB - MT12524/O (ADVOGADO(A))

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

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Vistos; 

Relatório dispensado na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. De 

introito, anoto que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar 

e julgar a presente ação, eis que neste feito a autora almeja obter alvará 

judicial para levantamento de valores residuais de benefícios 
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previdenciários. Com efeito, o procedimento para obter alvará judicial está 

previsto rol taxativo de ações que tramitarão sob égide do Procedimento 

Especial de Jurisdição Voluntária, consoante disposição do artigo 725, 

inciso VII, do Código de Processo Civil. Justamente em razão da 

especialidade do rito, há patente incompatibilidade com o procedimento 

sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual foge deste Juizado 

Especial Cível a competência para processar e julgar a lide trazida à baila. 

Calha mencionar que durante Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE – foi firmado o entendimento no sentido de ser inadmissível o 

processamento e julgamento de ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais perante este microssistema (Enunciado n.º 8). Como se não 

bastasse, o entendimento supramencionado está em conformidade com a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO 

ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – 

ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A 

VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80 – MORTE DO 

TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei nº 

6.858/80, traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o 

p r o c e d i m e n t o  d o s  J u i z a d o s  E s p e c i a i s  C í v e i s .  ( N . U 

1004447-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, Publicado 

no DJE 12/07/2018). (negritos acrescidos). Denota-se patente 

incompatibilidade de processamento, eis que o rito do alvará judicial não 

comporta adaptação ao procedimento adotado na Lei n. 9.099/95, sem que 

haja a sua completa descaracterização. Nesta senda, tendo em vista a 

ausência do pressuposto processual da competência, a extinção do 

presente feito é a medida que se impõe ao caso em tela. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, c.c. art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-39.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Verifica-se que foi designada audiência de conciliação no 

presente processo (na decisão consta designação para o dia 08.05.2020, 

às 10h20min, mas no sistema consta 22.06.2020). Contudo, deve-se ter 

como correta a data e hora indicada na decisão (08.05.2020, às 

10h20min). Entretanto, tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 

249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o 

dia 20.04.2020, não sabendo, ainda, se haverá prorrogação do prazo, 

mais prudente cancelar o ato. Por isso, CANCELA-SE a audiência 

designada (inclusive a que consta no sistema), deixando para designar o 

ato após o período de suspensão, caso haja pedido de alguma das partes. 

Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora da 

presente decisão (inclusive por telefone, nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias); 2. CITAR a parte-requerida, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que apresente resposta 

(inclusive contestação), no prazo legal; 3. CERTIFICADA a tempestividade 

da contestação ou decurso de prazo para tanto, INTIMAR a parte-autora 

para, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação ou, se for o 

caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

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

Processo Número: 1000160-48.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. G. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga a qual cidade pertence o endereço 

do Requerido descrito na petição inicial, isto porque há menção apenas ao 

nome da rua. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011251-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de 

regulamentação de visitas da filha menor com pedido de tutela provisória 

de urgência” ajuizada por Marciane dos Santos Leôncio contra Amivaldo 

Gomes da Silva. Originalmente, a demanda foi proposta na Comarca de 

Sinop/MT, entretanto, considerando a informação de que a menor reside 

atualmente com o seu genitor no Município de Nova Bandeirantes/MT, 

declinou-se a competência para processar e julgar a demanda em favor 

deste Juízo. Depreende-se da Inicial que as partes mantiveram um 

relacionamento e desta união nasceu a criança A. C. dos S. G., em 

25.03.2009. Narrou-se que o requerido vem dificultando o exercício das 

visitas à criança pela requerente, que não permite que a menor visite a 

mãe na cidade de Sinop/MT. Informa, ainda, que a proibição de não poder 

visitar a requerente se dá pelo fato de que a menor “fique servindo de 

babá para a outra filha de apenas 03 (três) anos de idade”. Por essas 

razões, ajuizou-se a presente demanda, visando, em sede de tutela 

provisória de urgência antecipada, à fixação (regularização) do direito de 

visitas. Com a Inicial, documentos. Estas eram as informações existentes, 

estando o processo concluso para análise quanto a possibilidade de 

concessão da tutela provisória de urgência antecipada. II 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, FIXA-SE a competência deste Juízo para 

processar e julgar a presente demanda, em consonância com o próprio 

fundamento manejado para o declínio anterior. Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao benefício da 

“gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se 

sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo 

do processo. Pois bem. Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de 

tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai 

é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, 

há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de 

urgência. Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem 

estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é 
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conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial 

pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento 

satisfativo do quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o 

periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado. Quanto à “probabilidade do direito”, 

encontra-se evidenciada, considerando que Marciane é genitora da 

criança e, pela narrativa delineada, há, no momento, aparente negativa 

e/ou dificultação do exercício do direito de visitas pela requerida. O 

“periculum in mora” evidencia-se em razão de a visitação buscar a 

manutenção (aperfeiçoamento/criação) da relação de afeto entre mãe e 

filha. Assim, qualquer empecilho ao convívio, desde que não presente 

situação de risco, pode abalar a aludida relação. Partindo dessas 

premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento 

processual oportuno, vislumbram-se nos autos os elementos necessários 

à concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Em razão disso, 

por ora, o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, 

consistente na fixação (regularização) do direito de visitas à criança pela 

requerente, é medida de rigor. III DISPOSITIVO Pelo exposto, sempre 

frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta 

decisão, DEFERE-SE a tutela provisória de urgência antecipada pretendida 

para se fixar (regularizar) o regime de visitas que será exercido pela 

parte-autora da seguinte forma: Ø As visitas durante a semana são livres, 

desde que avisado o genitor; Ø Permanência com a filha EM REGIME 

SEMANAL ALTERNADO, pegando a filha aos sábados pela manhã e a 

devolvendo aos domingos, às 19h00min; Ø Nas férias escolares, fica 

estabelecido que a menor passará metade das férias com cada genitor; Ø 

Nas festividades de final de ano, será obedecida a alternância. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, considerando a distância entre a Cidade 

de residência da parte-requerente e a sede desta Comarca, DEIXA-SE, por 

ora, de designar audiência de conciliação. Todavia, a audiência de 

conciliação poderá ser designada em qualquer momento, desde que 

requerida por alguma das partes. No mais, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-requerente da presente decisão; 2. CITAR a 

parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, da decisão 

que concedeu a tutela de forma antecipada, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que apresente resposta 

(inclusive contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC, sendo a ela conferida a possibilidade de, não 

tendo condições, ser nomeado um Defensor; a. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for 

o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; b. Em seguida REMETER ao Ministério Público para 

manifestação; c. Após, conclusos. 3. DETERMINAR à Equipe 

Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a realização de 

Estudo Social e Psicológico na residência das partes, inclusive com a 

menor. a. OBS: Relatório deve ser entregue no PRAZO DE ATÉ 30 DIAS 

após o dia da visita (tendo sido levado em conta o local de atendimento e a 

natureza do caso). Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000557-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000201-15.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BRUN GOMES OAB - 065.044.441-88 (REPRESENTANTE)

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos... Trata-se de petição denominada “Ação de alimentos c.c 

regulamentação de guarda e visitas com tutela provisória de urgência” 

ajuizada por L. G. D., representada por sua genitora Érica Brun Gomes, 

contra Claudio Junior dos Santos Davi. Depreende-se da Inicial que a 

representante do menor e o requerido mantiveram relacionamento e dessa 

união nasceu C L. G. D. Narrou-se que a parte-requerida não vem arcando 

corretamente com a responsabilidade de prestar alimentos. Por tais 

motivos, ajuizou-se a presente demanda, requerendo em sede de tutela 

provisória de urgência antecipada a concessão de alimentos provisórios 

para o menor, no valor de 1/3 do salário recebido pelo genitor. 

Juntaram-se documentos. É, ao que parece, o necessário a ser destacado 

II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente atendido os 

conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de 

indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício 

da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se 

sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo 

do processo. Pois bem. Requereu-se a concessão de “tutela provisória”, 

exatamente a fixação de “alimentos provisórios”. Para a concessão da 

medida pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Entende-se como fumus boni iuris, um sinal 

ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o 

periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora 

da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou 

cumprimento satisfativo e satisfatório do quanto pedido. Assim, juntamente 

com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para 

a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado. Partindo destas 

premissas, quanto à “probabilidade do direito”, o que se tem é uma filha 

pedindo alimentos para o pai. Embora salte aos olhos o dever de 

prestação, importante apontar os fundamentos normativos. Da 

Constituição Federal vêm: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade. Já no Código Civil, há, dentre 

outros: Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre 

pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Aplicando-se o ECA 

em situações de risco, verificam-se mais alguns dispositivos específicos, 

como: Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Art. 33, §4o Salvo 

expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade 

judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação 

para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a 

terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim 

como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 

específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Nota-se que 

até mesmo em situação de deferimento da guarda a terceiros não se 

afasta do genitor o dever de prestar alimentos. Portanto, ao pleitear a 

“fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: há pressuposto 

fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do processo, 

deverão ser prestados à menor pelo requerido? A resposta, quanto a 

isso, é afirmativa, pois a menor, no presente caso, tem o direito de receber 

os alimentos do requerido. No que se refere ao perigo de não se ter tal 

provimento, a resposta é a mesma, já que os alimentos, por óbvio, são 

imprescindíveis à saúde e à vida da menor. Assim, entende-se razoável 
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fixar a obrigação alimentar em valor correspondente a 1/3 do salário 

mínimo vigente, visto não haver nos autos documentos comprobatórios 

acerca do real salário do genitor. III DISPOSITIVO Por isso, FIXAM-SE os 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do salário mínimo (R$348,34 

na data de hoje). Por fim, DEIXA-SE de designar audiência de conciliação, 

tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, deixando 

para designar o ato após o período de suspensão, caso haja pedido de 

alguma das partes. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Por fim, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão; 2. CITAR a 

parte-requerida para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA 

para pagar os alimentos provisórios fixados (R$348,34), os quais deverão 

ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente intimação, bem 

como deve oferecer resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC; a. Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a 

parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, 

especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de 

direito; 3. Após, ao Ministério Público; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA 

considerando a eficiência e a celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-27.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMIAO FERREIRA (EXECUTADO)

M. D. FERREIRA COMERCIO DE MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. Guia para 

Ato do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 14,00 Guia para deslocamento 

ao município de Nova Bandeirantes/MT, zona urbana = R$390,00 VALOR 

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00 SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-78.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. Guia para 

Ato do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 14,00 Guia para deslocamento 

na Fazenda Nova Esperança, zona rural, Nova Bandeirantes/MT = 

R$534,00 VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 548,00. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MAFINI (EXECUTADO)

NEVIO BEDIN (EXECUTADO)

PAULO BEDIN (EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

MARIA SCHREINER BEDIN (EXECUTADO)

MARIBEL FEIL BEDIN (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000145-31.2020.8.11.0107. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

AQUILES MAFINI, NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA 

SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM, MARIBEL FEIL BEDIN 

VISTOS. Trata-se de manifestação de terceiro interessado (“Mafini 

Armazéns Gerais Ltda.”) informando que o arresto indiscriminado dos 

grãos existentes no local acarretará prejuízos a outros credores que não 

possuem qualquer envolvimento com a lide. Esclarece que o volume total 

de grãos da referida unidade é de 45.617,75 sacas de soja não 

padronizada, das quais grande parte encontra-se com impurezas fora dos 

limites toleráveis pelo mercado. Acrescenta que 25.018,75 sacas de soja 

padronizada são de terceiros de boa-fé que não foram descritos na inicial 

– Dietrich: 6.666 sc; Fiagril: 17.017,66 sc; e José Dubiella: 1.334,41 sc). 

Pugna pelo resguardo do direito desses terceiros, sugerindo que referidos 

montantes sejam separados e armazenados em silo específico deste 

armazém, mantendo-se os grãos à disposição de seus respectivos 

depositantes, e prosseguindo-se o arresto em relação ao estoque 

restante. Ao final, sustenta que a exequente encontra-se em violação às 

medidas sanitárias para contenção do avanço da COVID-19, eis que 

mobilizou grande quantidade de caminhões e pessoas para dar cabo ao 

cumprimento da liminar. Juntou documentos. Em Id 30725195 a parte 

exequente se opõe ao pedido. Em Id 30755907 juntou-se certidão dos 

oficiais de justiça É o breve relatório. DECIDO. Sem delongas, ressai da 

certidão juntada pelos Oficiais de Justiça em Id 30755100 que, no 

momento, “não há como precisar a quantidade de produtos de baixa 

qualidade ou de média qualidade ou de produtos ‘padronizados’ ou ‘não 

padronizados’” (sic). Consta, ainda, que o arresto não recaiu sobre os 

grãos depositados pelos terceiros indicados acima (Dietrich, Fiagril e José 

Dubiella), no total de 25.018,75 sacas de soja. Consta, por fim, que “ante a 

existência de grãos com dois tipos de classificação dentro do armazém, 

neste momento, não há como definir de quem pertence os grãos de má 

qualidade e o de boa qualidade” (sic). Sendo assim, diante de tais 

informações, não há como se acolher o pedido/sugestão do terceiro 

interessado. Isto porque, separar o quantitativo de soja padronizada 

existente no armazém em silo específico para entrega unicamente aos 

terceiros acima descritos implicaria em grave prejuízo ao regular 

cumprimento do arresto, o qual seria efetivado somente sobre soja não 

padronizada, avariada, o que, por via transversa, acabaria por frustrar a 

medida. Como visto, não há como se identificar que apenas a soja 

padronizada e de boa qualidade pertence exclusivamente aos terceiros 

Dietrich, Fiagril e José Dubiella, em detrimento da parte exequente. 

Portanto, rejeito a manifestação do terceiro interessado. Consigno, por 

oportuno, que a exigência constante na ordem liminar de que os armazéns 

e empresas apresentem as notas e ordens de carregamento visa 
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justamente evitar que a medida constritiva recaia em produto de terceiros 

de boa-fé, os quais devem ter seus direitos assegurados. Vale lembrar, 

ademais, que a liminar de arresto deferida nestes autos encontra-se 

devidamente caucionada para resguardar eventuais prejuízos. ADVIRTO a 

parte exequente, a parte executada e demais terceiros que estiverem no 

local que o cumprimento do arresto deverá observar estritamente as 

condições sanitárias de prevenção ao contágio por COVID-19, 

evitando-se aglomeração de pessoas nos armazéns onde são efetivados 

os atos constritivos, sob pena de suspensão da medida liminar. 

Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Quanto às medidas 

postuladas em petição de Id 30698925 consigno que devem ser 

direcionadas ao juízo deprecado. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55879 Nr: 819-02.2015.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVB, JBZ, BBZ, EHeIa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, FABRÍCIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B/MT, JOAO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, estando 

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o plano de partilha de fls. 

87/89, referente aos bens deixados por falecimento de Rosangela 

Vandresse Bussato e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

Atribua-se o Sr. Gestor a partilha dos quinhões entre os herdeiros, 

ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda Pública.

Ante a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, 

expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010710-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010710-74.2016.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em 

correição. I. CERTIFIQUE a Secretaria o decurso do prazo para 

comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça pelo exequente e da 

apresentação de embargos pelo executado; II. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-68.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000091-68.2020.8.11.0106. AUTOR: SIRLEY DE SOUZA ALMEIDA REU: 

OI BRASILTELECOM Intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, proceda à juntada aos autos da petição inicial. 

Não sendo cumprido o prazo, desde já declaro cancelada a solenidade de 

conciliação, devendo os autos virem conclusos para extinção. Cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 26 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010508-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010508-97.2016.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: LEANDRO DE MOURA SANTOS Pretende a parte exequente 

a prática de atos pelo juízo, nos termos do Princípio da Cooperação 

previsto no novo CPC/2015, a fim de garantir seu direito ao recebimento de 

crédito. Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, 

representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 

13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou 

a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído .” 

Dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no 

artigo 36: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - 

detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Inicialmente, ressalte-se 

que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece que, além do dolo de agir, 

poderá também haver a prática do delito se ocorrer “mero capricho”, o que 

é demasiadamente subjetivo a ensejar diversos tipos de interpretações. 

No ponto, destaco que em todo o texto da Lei 13.869/2019 há conceitos 

abertos, que demandam interpretações distintas, o que prescinde de 

prévia definição, para fins de que todos os seus aplicadores permaneçam 

seguros em sua atuação frente à incidência da lei penal. Nesse contexto, 

tem-se que, por ativos financeiros, a depender da interpretação conferida, 

poderá ser compreendido como o dinheiro em espécie ou todo tipo de 

bens móveis ou imóveis que possuam valoração no mercado, razão pela 

qual não poderá haver a indisponibilidade em quantia que extrapole o valor 

estimado para a satisfação da dívida, sob pena de ser considerado fato 

rechaçado pelo ordenamento jurídico e tipificado como crime. Por certo 

que a lei estabelece, como elementares do tipo, a necessidade de 

demonstração pela parte e de ausência de correção pelo juízo, contudo, 

eventual tentativa de ajuste poderá, a depender do caso concreto, não 

produzir o efeito de correção esperado, o que levará à prática do delito 

pelo magistrado e servidores que atuaram no sentido da constrição dos 

ativos, mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, frise-se, como será 

utilizado o termo “mero capricho”. Ademais, não se pode ignorar que 
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perante esta Vara tramitam milhares de processos, com servidores e 

magistrados atuando por quantidade muito superior à indicada, os quais 

são, portanto, pessoas passíveis de equívocos, não sendo possível 

adotar atitudes a colocar em risco aqueles que laboram no Poder Judiciário 

em razão de processo de outrem, em condições já exaustivas e 

inadequadas. Portanto, se realizar indisponibilidade de bens de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado é 

considerado crime por uma lei nova, forçoso concluir que todo o 

ordenamento jurídico discorda de tal postura desde a aprovação da lei, 

incluindo as esferas cível e administrativa, sob pena de possíveis 

responsabilidades nestas áreas, caso a parte ex adversa, que teve seus 

ativos bloqueados em excesso assim sustente, mesmo a par das leis e 

códigos já existentes em sentido contrário, que não prevalecem na 

hipótese (Código Civil de 2002 e Código de Processo Civil de 2015 e Lei 

9.099/95), absorvidas pelo Direito Penal, conforme princípios acima 

amplamente comentados. Ora, se é crime realizar indisponibilidade de bens 

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado e; se “mero capricho” (§ 1º do art. 1º), “ativos financeiros”, 

“exacerbadamente” e “valor estimado” (art. 34) comportam interpretações 

diferenciadas e; ainda, se a lei traz situação de risco aos magistrados e 

servidores do Poder Judiciário que atuem no ato de constrição dos ativos, 

seja considerando o homem médio falível ou mesmo a tentativa frustrada 

de se corrigir o ato conforme o esperado, não há como promover qualquer 

constrição de bens sem gerar riscos de toda sorte aos magistrados e 

servidores, o que afasta a possibilidade de arrestos e penhoras de bens 

em valores acima do saldo devedor ou em duplicidade ou de bens cuja 

procedência sejam desconhecidos. Restam prejudicadas, neste mesmo 

contexto e em qualquer hipótese, as realizações de BACENJUDs, uma vez 

que, por sua própria natureza, o Sistema eletrônico, ao ser acionado, de 

imediato bloqueia valores em todas as contas bancárias, sendo certo que, 

mesmo havendo posteriormente a liberação de eventuais contas, poderá à 

frente se constituir em evidente excesso, seja em razão de tais 

quantidades bloqueios iniciais, seja se houver demonstração em embargos 

do devedor de que se trata de conta-salário ou outra conta que contenha 

valores que não possam ser alvo de bloqueios, dados estes que o 

Sistema Bacenjud não apresenta ao magistrado ou aos seus servidores 

autorizados. Por todas as considerações aqui expostas, em que pese 

entenda ter havido um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso 

acolher a vontade do povo que aprovou a nova Lei de Abuso de 

Autoridade (Lei n. 13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos 

conceitos jurídicos indeterminados contidos na dita lei, eis que não é 

possível, nas condições atuais, realizar a contrição tal como pretendida 

pela parte credora, sob pena de responsabilidades. Ante o exposto, 

indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos em que foi 

formulado. No que diz respeito aos pedidos subsidiários do executado, 

temos que estes não merecem prosperar. Explico. Já tornara-se lugar 

comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações que 

integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação de 

bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste em 

perfazer referida indicação. A intervenção judicial na contenda deve 

resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, a 

qual pode, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários e do 

Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Quanto a este último, saliente-se que totalmente descabida e 

ilegal seria eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade 

de um veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, 

como é cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a 

qualquer interessado dirigir-se a uma serventia extrajudicial para ter 

acesso à tais informações que, diga-se de passagem, podem incluir 

inclusive o endereço do proprietário. Numa rápida e não muito 

aprofundada pesquisa pela rede mundial de computadores, é possível 

claramente perceber a plena possibilidade do fornecimento, pelo órgão de 

trânsito, das informações perquiridas, sendo comum em vários sítios 

eletrônicos de congêneres de outras unidades da Federação a menção 

inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e a documentação que 

deva acompanhá-la. Citemos, exemplificadamente, o caso do 

Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – DETRAN/MG 

( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Em observação ao disposto no 

art. 517, do CPC, expeça-se certidão do teor da decisão, para que o 

exequente promova as medias que entender cabíveis. Por fim, intime-se o 

exequente para indicar bem à penhora e em valor menor do que a dívida a 

ser satisfeita, comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado 

bem encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. NOVO SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000372-58.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000372-58.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 
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SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

expressa concordância do Estado de Mato Grosso, aos cálculos iniciais, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. Ainda, verifico que razão assiste ao 

requerente, em relação à forma de quitação do débito. Isso porque, 

factível que pelo teor do art. 1º, da Lei 10.656, de 28 de dezembro de 

2017, apenas os valores iguais ou inferiores a 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF’s/MT), serão percebidos via 

requisição de pequeno valor, sendo os excedentes submetidos ao rito dos 

precatórios: “Art. 1º Serão considerados de pequeno valor, para os fins 

do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as 

obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações 

devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo 

valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do 

crédito.” Nesse passo e considerando o atual valor da UPF-MT, qual seja, 

R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), factível que o 

teto máximo para recebimento via requisição de pequeno valor é o 

montante de R$ 14.912,00 (quatorze mil e novecentos e doze reais), acima 

do montante executado. Ante o exposto, nos termos do artigo 100 caput 

da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei 10.656, de 28 de dezembro de 

2017, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico. Por fim, DEFIRO o pedido da 

Procuradoria Geral do Estado e, por conseguinte, determino que a parte 

exequente deposite em Cartório os originais das certidões que instruem o 

presente executivo, nos termos do artigo 425, §2º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 27 de Março de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000308-48.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000308-48.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: DOUGLAS RODRIGUES 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

expressa concordância do Estado de Mato Grosso, aos cálculos iniciais, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. Ainda, verifico que razão assiste ao 

requerente, em relação à forma de quitação do débito. Isso porque, 

factível que pelo teor do art. 1º, da Lei 10.656, de 28 de dezembro de 

2017, apenas os valores iguais ou inferiores a 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF’s/MT), serão percebidos via 

requisição de pequeno valor, sendo os excedentes submetidos ao rito dos 

precatórios: “Art. 1º Serão considerados de pequeno valor, para os fins 

do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as 

obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações 

devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo 

valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do 

crédito.” Nesse passo e considerando o atual valor da UPF-MT, qual seja, 

R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), factível que o 

teto máximo para recebimento via requisição de pequeno valor é o 

montante de R$ 14.912,00 (quatorze mil e novecentos e doze reais), acima 

do montante executado. Ante o exposto, nos termos do artigo 100 caput 

da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei 10.656, de 28 de dezembro de 

2017, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico, para a conta indicada na 

inicial (ID.22534734). Por fim, DEFIRO o pedido da Procuradoria Geral do 

Estado e, por conseguinte, determino que a parte exequente deposite em 

Cartório os originais das certidões que instruem o presente executivo, nos 

termos do artigo 425, §2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 27 de Março de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000373-43.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000373-43.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando 

manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (ID. 28324315), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. Ainda, verifico que razão assiste ao 

requerente, em relação à forma de quitação do débito. Isso porque, 

factível que pelo teor do art. 1º, da Lei 10.656, de 28 de dezembro de 

2017, apenas os valores iguais ou inferiores a 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF’s/MT), serão percebidos via 

requisição de pequeno valor, sendo os excedentes submetidos ao rito dos 

precatórios: “Art. 1º Serão considerados de pequeno valor, para os fins 

do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as 

obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações 

devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo 

valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do 

crédito.” Nesse passo e considerando o atual valor da UPF-MT, qual seja, 

R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), factível que o 

teto máximo para recebimento via requisição de pequeno valor é o 

montante de R$ 14.912,00 (quatorze mil e novecentos e doze reais), acima 

do montante executado. Ante o exposto, nos termos do artigo 100 caput 

da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei 10.656, de 28 de dezembro de 

2017, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico. Por fim, DEFIRO o pedido da 

Procuradoria Geral do Estado e, por conseguinte, determino que a parte 

exequente deposite em Cartório os originais das certidões que instruem o 

presente executivo, nos termos do artigo 425, §2º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 27 de Março de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000289-42.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000289-42.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Considerando manifestação apresentada pelo Estado de Mato 

Grosso (ID. 29265209), HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

exequente, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Ainda, 

verifico que razão assiste ao requerente, em relação à forma de quitação 

do débito. Isso porque, factível que pelo teor do art. 1º, da Lei 10.656, de 
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28 de dezembro de 2017, apenas os valores iguais ou inferiores a 100 

(cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF’s/MT), 

serão percebidos via requisição de pequeno valor, sendo os excedentes 

submetidos ao rito dos precatórios: “Art. 1º Serão considerados de 

pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da 

Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas 

Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial 

transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 

(cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), 

independente da natureza do crédito.” Nesse passo e considerando o 

atual valor da UPF-MT, qual seja, R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais 

e doze centavos), factível que o teto máximo para recebimento via 

requisição de pequeno valor é o montante de R$ 14.912,00 (quatorze mil e 

novecentos e doze reais), acima do montante executado. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei 

10.656, de 28 de dezembro de 2017, determino a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Por fim, DEFIRO o 

pedido da Procuradoria Geral do Estado e, por conseguinte, determino que 

a parte exequente deposite em Cartório os originais das certidões que 

instruem o presente executivo, nos termos do artigo 425, §2º, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 27 de Março 

de 2020. _______________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000395-04.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000395-04.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, apresenta 

a executada manifestação para que a autora efetue o depósito das 

certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e a 

obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, bem como, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000396-86.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000396-86.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, apresenta 

a executada manifestação para que a autora efetue o depósito das 

certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e a 

obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, bem como, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000397-71.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000397-71.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, apresenta 

a executada manifestação para que a autora efetue o depósito das 

certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e a 

obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, bem como, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000392-49.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000392-49.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, apresenta 

a executada manifestação para que a autora efetue o depósito das 

certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e a 

obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, bem como, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000390-79.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000390-79.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, apresenta 

a executada manifestação para que a autora efetue o depósito das 

certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e a 

obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, bem como, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 
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SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000288-57.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000288-57.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, 

apresenta a executada manifestação para que a autora efetue o depósito 

das certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e 

a obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, e, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000425-39.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000425-39.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA 

DOLZAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Devidamente citada, 

apresenta a executada manifestação para que a autora efetue o depósito 

das certidões originais em cartório. Assim, considerando que os valores e 

a obrigação não foram contestadas pela executada, bem como, por esta 

não foram apresentados os comprovantes de pagamentos, intime-se a 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as certidões 

originais, e, na mesma oportunidade, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 27 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-38.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos em correição. I. Tendo em vista a não interposição de embargos 

pelo executado, com fulcro no art. 910, § 1º do NCPC, HOMOLOGO a 

certidão apresentada na exordial. II. EXPEÇA-SE o competente R.P.V., no 

importe de R$ 36.082,05 reais, referente ao pagamento dos honorários 

advocatícios do exequente. II. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 1290-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Cristina de Araujo 

Canova - OAB:17.820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, 

Suelen Daiana de Araujo Canova - OAB:16.366

 Assim, DEFIRO a oitiva das 10 (dez) testemunhas arroladas pelo 

denunciado á Ref: 173.

 E como a defesa não especificou quais seriam ouvidas como testemunha 

da defesa e do juízo, fazendo de forma genérica o requerimento, não cabe 

a este magistrado a diferenciação, e ainda, como não foram arroladas em 

caráter de imprescindibilidade, desde já advirto ao acusado que, em caso 

de não comparecimento de alguma testemunha na Sessão de Julgamento, 

mesmo que tenha ocorrido a sua intimação, não será adiado a solenidade, 

nos termos do art. 461 do CPP.

Antes de dar prosseguimento ao feito, em observância as Portarias 

Conjuntas nº 247 de 10 de março de 2020 e nº 249 de 18 de março de 

2020, ais quais suspenderam a realização de quaisquer audiências, 

determino que o processo aguarde em cartório até a decisão final quanto 

a essa questão.

Fazendo-se imediatamente conclusos tão logo haja a decisão.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/10/2017 Hora: 17:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000062-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 958,33; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA GOMES ALVES Parte Requerida: CLARO S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 1 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000062-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

958,33; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA GOMES ALVES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/10/2017 Hora: 17:00 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: 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). 

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. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000682-25.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. R. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000682-25.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 11.427,96 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: EDNEIA MARQUES CORREA Endereço: 

Rua José Felipe Horta, 23, Vila albertina, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: SERGIO ADRIANO ROLIM DA SILVA 

Endereço: Rua Arthur Orlato,, 148, Cidade Viva, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos conforme 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 27 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001286-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FRANCISCO DIAS (AUTOR(A))

GLEIDE ALVES MOURA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (REU)

FABRICIO MENDONCA DA FONSECA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001286-83.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 7.200,00 ESPÉCIE: [Imissão, Despejo para Uso Próprio]

->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 

(94) POLO ATIVO: Nome: AGNALDO FRANCISCO DIAS Endereço: rua 

ceara, 693, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: GLEIDE 

ALVES MOURA DIAS Endereço: rua ceara, 693, centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FABRICIO MENDONCA DA 

FONSECA Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 2182, VILA GOULART, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-450 Nome: BR GRAOS COMERCIO DE 

CEREAIS EIRELI - ME Endereço: RUA TIRADENTES, s.n, lote 15 quadra 54, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA ADVOGADA DO POLO ATIVO, para que no prazo legal manifeste-se 

nos autos quanto ao endereço dos Requeridos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. PEDRA PRETA, 27 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 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000933-43.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA TRICHES (REQUERIDO)

IVAN LUIZ BERTOL (REQUERIDO)

JOAO CARLOS DIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000933-43.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 704.818,75 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

Endereço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, 303, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-080 POLO PASSIVO: Nome: 

IVAN LUIZ BERTOL Endereço: Rodovia BR 163, KM 59, Zona Rural, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: JOAO CARLOS DIEL Endereço: 

Rodovia BR 163, KM 34, Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Nome: SILVANA APARECIDA TRICHES Endereço: Rodovia BR 163, KM 34, 

Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o complemento do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o 

endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a 

Central de Mandados desta Comarca, para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada. PEDRA PRETA, 27 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001055-56.2019.8.11.0022

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:

ANTONIO ROCILDO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001055-56.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 11.949,22 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Predio 

Prata - Bloco A - 4o andar, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO ROCILDO ALVES Endereço: RUA SAO 

PAULO, 139, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste-se nos autos quanto a certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça ID 26348228 e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

PEDRA PRETA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1001135-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

nomeando como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo- OAB/MT nº 9892, para 

promover a defesa do requerido, apresentando contestação no prazo 

legal. PEDRA PRETA, 27 de março de 2020. MARCO ANDRE BATISTA 
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AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA 

E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001047-79.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

nomeando como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta 

municipalidade Dr. Welson Gaiva Marino- OAB/MT nº 14.033, para 

promover a defesa do requerido, apresentando contestação no prazo 

legal. PEDRA PRETA, 27 de março de 2020. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA 

E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

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

Processo Número: 1000227-60.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

ANAIDE SILVEIRA DE SOUZA OAB - 939.071.921-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000227-60.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 5.988,00 POLO ATIVO: 

Nome: IZABELLY CRISTINE SILVEIRA ABREU Endereço: RUA TRÊS, CASA 

03, SÃO PAULO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: ANAIDE 

SILVEIRA DE SOUZA Endereço: RUA TRÊS, CASA 03, SÃO PAULO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: LIO FELIX 

DE ABREU Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, 239, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária 

Gratuita, Alimentos, Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEDRA PRETA, 27 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000188-63.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. B. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000188-63.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.200,00 POLO ATIVO: 

Nome: PAULA MARIA DIAS DA SILVA Endereço: Rua José Alves de 

Menezes, n15, Cidade Viva, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEBASTIAO GARCIA BARBOSA Endereço: AVENIDA 

FILINTO MÜLLER, 166, JD RIVERA, VILA OPERÁRIA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78720-605 ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação, Alimentos]->ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 27 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000041-03.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. A. M. (AUTOR(A))

R. C. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

N. E. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000041-03.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 3.740,00 POLO ATIVO: 

Nome: RENNER CAIRO DA ROCHA Endereço: MIGUEL DURAN CRISTAL, 

S/N, SÃO PEDRO APOSTOLO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Nome: MARIA GABRIELLA ALVES MARTINS Endereço: IRENE BIELA, 460, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NÃO EXISTENTE Endereço: RUA IRENE BIELA, 460, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda]->ALIMENTOS 

- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEDRA PRETA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-52.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001301-52.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 67.473,91 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS Endereço: FAZENDA ZIZA (TRES 

IRMAOS), S/N, ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento do complemento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, em razão de que o valor depositado pertencente 

a zona urbana, e o endereço que consta nos autos é "Fazenda Ziza (três 

Irmãos) Zona Rural, cuja Fazenda Ziza, consta na Planilha de Zoneamento 

deste Município, Região 6. PEDRA PRETA, 27 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001124-88.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA OAB - MT9108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001124-88.2019.8.11.0022. AUTOR(A): CHRISTIANE 

OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA, MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE 

MENDONCA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Diante da 

petição da parte autora de Id. 29341615, informando que não houve 

cumprimento da decisão liminar, defiro o pedido para arbitrar de multa. 

Intime-se a parte requerida para tutela de urgência outrora deferida na 

decisão de Id. 26273675, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar 

o seu cumprimento nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se 

a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-06.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA OAB - MT9108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 140 de 272



ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001123-06.2019.8.11.0022. AUTOR(A): MARIA SUELY 

OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA, CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE 

MENDONCA, MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Diante da petição da parte autora de Id. 

29341608, informando que não houve cumprimento da decisão liminar, 

defiro o pedido para arbitrar de multa. Intime-se a parte requerida para 

tutela de urgência outrora deferida na decisão de Id. 26271366, no prazo 

de 05 (cinco) dias, devendo comprovar o seu cumprimento nos autos, sob 

pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite 

de 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal. Após, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001288-53.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA LILIANE CANDIDO DE OLIVEIRA MULATINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VALDENI BENIGNO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001288-53.2019.8.11.0022. REQUERENTE: LUIZA 

LILIANE CANDIDO DE OLIVEIRA MULATINHO REQUERIDO: FRANCISCO 

VALDENI BENIGNO DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pleito de Id. 

27054340, redesignando audiência de conciliação para o dia 29 de julho 

de 2020, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca. No mais, cumpra-se as demais determinações exaradas na 

decisão de Id. 26844940. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 78576 Nr: 1945-12.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na denúncia, para ABSOLVER o réu ADRIANO ALVES DOS 

REIS, do crime previsto no artigo 213, §1°, c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, e o CONDENAR pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, 

“caput” do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias 

judiciais.O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 

(dez) anos, e multa.Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta é 

normal ao tipo, não havendo nada que se valorar.Quanto aos 

antecedentes, verifica-se o réu é possuidor de maus antecedentes, tendo 

em vista a certidão de antecedentes criminais, o acusado possui 

executivo de pena de cód. 688692, em trâmite na Comarca de 

Rondonópolis-MT; pelo crime disposto no artigo 155, §4º, inciso IV, do 

Código Penal, o qual passo a valorá-lo. Quanto à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma 

pessoa que provoque instabilidade social.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito OAB/MT 

10.364-A, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 

(três) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de março de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000330-33.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA OAB - 016.641.956-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

JUVENAL PEREIRA BRITO (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000330-33.2020.8.11.0022. IMPETRANTE: J.A. 

TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI REPRESENTANTE: JULIO 

CESAR MOREIRA TAVEIRA IMPETRADO: JUVENAL PEREIRA BRITO 

AUTORIDADE COATORA: JUVENAL PEREIRA BRITO Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por J. A TAVEIRA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, contra ato de JUVENAL PEREIRA BRITO, 

Prefeito do Município de Pedra Preta-MT, ambos qualificados nos autos. 

Relata o impetrante, em síntese, que em 20/02/2020 participou de um 

processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 003/2020, por 

meio da Portaria nº 067/2020, para “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA 

DO PROFESSOR DA VILA GARÇA BRANCA”, mediante o regime 

empreitada por menor preço global. Contudo, na referida sessão a 

empresa impetrante foi declarada inabilitada no certame, constando na ata 

nos seguintes termos: “A empresa J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, teve os seguintes apontamentos pela 

Presidente da Licitação, Obs: lembrando que a comissão Rejane e 

Emerson não participaram desta análise, pois estavam na sala de licitação 

enquanto a Senhora Paula estava em outra sala fazendo a analise, 

lembrando também que na primeira parte da licitação estava o Senhor 

Alexssandro na Comissão, sendo que a Senhora Paula só entrou na sala 

de Licitações as 14:45 para inabilitar a empresa ora recorrente, a licitação 

iniciou -se as 09:15 horas, 1º - A empresa J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, não cumpriu o item 6.2.2.3.4, referente ao 

índice de liquidez do balanço. 2º - O 1.1 da Justificativa Técnica da 

empresa J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP 

apresentado não apresentou quantitativo da cidade de Alto Garças.” Aduz 

o impetrante sobre o item 6.2.2.3.4 supramencionado que não procede 

esta informação, pois foi apresentado na habilitação o balanço registrado 

na Junta Comercial, como prova temos a homologação da Reforma da 

rodoviária onde solicitava o balanço registrado na junta. Já com relação a 

Justificativa de Qualificação Técnica 1.1 alega que também não procede, 

pois a empresa apresentou o atestado Capacidade Operacional e a ART 

junto, onde comprova que a empresa está apta para esta licitação. Informa 

que as decisões tomadas em outra licitação ocorrida neste mesmo 

município e presidida pela mesma presidente tomou essa mesma empresa 

habilitada para prosseguir na Tomada de Preço n. 014/2019. Afirma que é 

equivocada inabilitação da Impetrante, pois a documentação apresentada 

está de acordo com as normas legais e jurisprudenciais, agindo a 

autoridade municipal de forma arbitrária e ilegal ao deixar de analisar e 

considerar que já tem uma licitação em vigência, onde houve o contato 

com a Administração, e mesmo assim não obteve êxodo. Alega que 

efetivamente apresentou na habilitação o balanço registrado na Junta 

Comercial, como prova tem-se a homologação da Reforma da rodoviária 

onde solicitava o balanço registrado na junta. Além disso, como já 

mencionado, a empresa apresentou o atestado Capacidade Operacional e 

a ART junto, onde comprova que a empresa está apta para esta licitação. 

Por tais razões, requer seja concedido o pedido de liminar para declarar a 

impetrante habilitada no certame licitatório. No mérito, requereu a 

procedência do mandado de segurança, ratificando a liminar concedida. A 

petição inicial veio instruída com documentos. EIS O RELATÓRIO. 
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FUNDAMENTO. DECIDO. Analisando os autos, verifico que o presente feito 

foi interposto dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), consoante 

dispõe o artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009. Da análise do pleito formulado, 

no que se refere à liminar pleiteada, entendo que deve ser INDEFERIDA, 

pelas razões em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional 

que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo 

não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público;” 

“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 (...)” Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado com provas pré-constituídas. Observa-se que 

o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e 

certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis 

de demonstração documental. Se depender de comprovação posterior, 

não é direito líquido e certo, para fins de segurança. Pois bem. Dispõe o 

artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, que a liminar será somente 

concedida quando se configurar relevante o fundamento da demanda, e 

do ato impugnado poder resultar a ineficácia da medida e a possibilidade 

da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso seja ao 

final concedida, sendo indispensável à parte promovente trazer aos autos 

a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da 

alegação. De plano, verifico que o impetrante não demonstrou, por meio de 

documentos, de forma concreta e efetiva, que caso não seja declarado 

habilitado no procedimento licitatório da Tomada de Preço n. 03/2020 de 

imediato poderá resultar ineficácia da medida pretendida ao final ou causar 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, máxime se considerar 

que os documentos apresentados pela parte autora representam, a meu 

sentir, para análise do mérito da ação. Ademais, verifico que um dos 

fundamentos para a inabilitação da impetrante foi o parecer contábil 

relatou que os índices de liquidez não correspondem aos índices 

apresentados pela empresa impetrante, pois foram extraídos de balanço 

patrimonial não registrado na Junta Comercial. Sobre esse fundamento a 

impetrante não teceu fundamento para, em juízo de cognição sumária, 

verificar se plano a ilegalidade do ato da autoridade coatora, portanto, 

necessário de faz o exercício do contraditório. Não se pode olvidar que o 

§5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93 exige critérios objetivos para a aferição 

da boa situação financeira dos Licitantes, vejamos: “§ 5o A comprovação 

de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, 

através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início 

ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira 

suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.” 

Assim, caberia à Impetrante a pronta demonstração de que os índices 

contábeis previstos no item 6.2.2.3.4 do Edital não são objetivos e não 

foram justificados ou que, ainda, não correspondam aos índices e valores 

usualmente adotados. Evidente, portanto, que se está diante de uma 

situação a demandar dilação probatória. Por fim, impõe observar que a 

habilitação impetrante e ser consagra vencedora, com a consequente 

homologação final do certame, em outro processo licitatório anterior ao 

discutido nestes autos, não pressupõe necessária e obrigatoriamente a 

sua habilitação nesse novo certame, pois os processos licitatórios são 

independentes em si, assim como também os integrantes da Comissão de 

Licitação. Desta feita, em um juízo de cognição sumária, ante os 

fundamentos apresentados pelo impetrante, não se verifica a presença 

concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da 

liminar. Desta forma, necessário se torna a apresentação do contraditório, 

a fim de propiciar plena análise dos fatos. Ante o exposto, e por tudo que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 7, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Requisitem-se, pois, as informações à 

pretensa autoridade coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao 

artigo 7, inciso I, da Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001067-70.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001067-70.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SHIRLEY PEREIRA DE SOUSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença formulado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. Em decisão de ID 25127270 foi determinado a intimação do 

executado para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores, bem como a 

citação para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No dia 

05 de novembro de 2019 foi certificado o decurso do prazo do requerido, 

sem qualquer manifestação nos autos. Em manifestação de ID 29753827, 

o Ministério Público em fase de cumprimento de sentença, pugnou pelo 

bloqueio de valores visando o procedimento de bloqueio na conta do 

requerido Estado de Mato Grosso, no valor necessário para a realização 

do procedimento de biópsia renal guiada por agulha, orçada no total de R$ 

3.000,00 (três mil reais), conforme orçamento anexo. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Nota-se a necessidade 

da efetivação da tutela jurisdicional, uma vez que, em fase de cumprimento 

de sentença não fora obtido o resultado prático equivalente pleiteado pelo 

requerente em face do requerido, tornando-se necessária à adoção de 

medidas descritas no artigo 536, §1° do Código de Processo Civil, para a 

satisfação do exequente. Face ao descumprimento da sentença 

concedida ao exequente para a aquisição do procedimento pleiteado, 

entendo cabível, o externado pelo Ministério Público, acerca do bloqueio da 

conta dos requerido Estado de Mato Grosso, no valor necessário para a 

realização do procedimento de biópsia renal guiada por agulha, visando 

assim, assegurar não só o direito à vida e a saúde do requerente, como 

também o resultado prático equivalente do adimplemento. Como é sabido, 

tal entendimento, encontra-se amparo no artigo 536, §1º do Código de 

Processo Civil, ademais, em casos como o presente, deve existir uma 

maior preponderância ao reconhecimento do direito fundamental à saúde, 

como consagração do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal). Ante o exposto com fulcro no artigo 

536, §1º do Código de Processo Civil, em consequência ao 

descumprimento da sentença, determino o bloqueio de valores via 

Bacenjud, consistente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme 

orçamento anexo, na conta do requerido Estado de Mato Grosso, para a 

realização do procedimento de biópsia renal guiada por agulha, em prol do 

requerente Walison Alves Pereira. Havendo êxito na penhora, DETERMINO 

a transferência dos valores bloqueados para a Conta Única. Após, 

DETERMINO o levantamento do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados em Juízo, no valor de 3.000,00 (três mil reais), consoante 

orçamento juntado, em favor da pessoa jurídica, Fernando B. Ribeiro – ME, 

CNPJ 19.673.088/0001-30, conta corrente nº 25.593-9, agência 3283-2, 

Banco do Brasil, oficiando-a para a imediata realização do procedimento 

de biópsia renal guiada por agulha, em prol do requerente Walison Alves 

Pereira. Ciência as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-64.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA OAB - MT9108/O 

(ADVOGADO(A))

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001145-64.2019.8.11.0022. AUTOR(A): JAIR CAMILO 

DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação Ordinária com pedido de tutela urgência, proposta por JAIR CAMILO 

DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos. Narra o requerente no dia 16/10/2017 realizou 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), 

mediante processo eletrônico, a inscrição do imóvel: denominada Fazenda 

Tubarixiba, localizada no município de Pedra Preta, registrado no CRI deste 

município no Livro nº 2 do registro geral, sob as matrículas nº 1049, 1354, 

2033 e 2956, para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa a 

regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6º e 7º da 

Lei Complementar Estadual nº 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o nº 

MT75744/2017. Esclarece que o CAR é um dos requisitos para a obtenção 

da licença ambiental única (LAU), instituindo-se a Autorização Provisória 

de Funcionamento de Atividade Rural (APF) no âmbito da Licença 

Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e 

pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2020 

((Decreto 262, de 2019). Ou seja, sem o CAR não se obtém a APF e assim 

o proprietário ou possuidor não pode realizar nenhuma atividade de 

preparação e produção no imóvel. Alega que passados muito mais de 6 

(seis) meses, o CAR não foi analisado, evidenciando que a SEMA 

extrapola o prazo para análise do processo, estabelecido no art. 2º da 

Portaria SEMA nº 389/2015, ocasionando prejuízos por conta da 

paralisação das atividades, visto que a propriedade é produtiva. Relata 

que foi emitida ao autor a APF nº 12610/2019, com validade até o dia 

31/12/2019, contudo, não obstante o réu não ter analisado o CAR 

pleiteado pelo autor, ainda, cancelou a APF que havia sido concedida, 

sendo, para tanto, apresentada a seguinte informação na tela do sistema 

disponibilizado pela SEMA: “Para análise do CAR - Alteração na vegetação 

do ano 2015/2016. CAR intersecta com área de desmate ilegal”. Sustenta 

que o cancelamento é arbitrário e ilegal, não houve uma análise detalhada 

dos documentos, sem qualquer respaldo técnico, metodológico e científico 

prestado por profissional qualificado, simplesmente ateve-se a inserir uma 

informação, sem qualquer critério técnico e embasamento documental 

declarou cancelada a APF. Por tais razões, requer a concessão da tutela 

de urgência para determinar: 1) O RESTABELECIMENTO DO STATUS DE 

"REGULAR" DA AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE 

ATIVIDADE RURAL (APF) Nº 12610/2019, DEVENDO PERDURAR ATÉ A 

SUA DATA DE VALIDADE, 31/12/2019; 2) A PRIORIZAÇÃO DA ANÁLISE 

DO CAR-MT Nº MT75744/2017 (DOC 3.1), PARA QUE SEJA ANALISADO 

NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 DIAS; 3) NÃO SENDO CONCLUÍDO A 

ANÁLISE DO CAR-MT Nº MT75744/2017 ATÉ A VALIDADE DA APF Nº 

12610/2019, 31/12/21019, QUE A APF PERMANEÇA COM O STATUS DE 

“REGULAR" ATÉ A CONCLUSÃO DO CAR; 4) QUE QUALQUER 

RESTRIÇÃO NA PROPRIEDADE SEJA RESTRINGIDA A ÁREA 

RELACIONADA COM A SUPOSTA INFRAÇÃO, CF. § 1º DO ART. 51 DA LEI 

12.651/12, C/C ART. 15-A DO DECRETO 6.515/08 C/C §1º E §2º DO 

DECRETO 1.986/13 NÃO AFETANDO O RESTANTE DA ATIVIDADE E DA 

ÁREA DA PROPRIEDADE. O despacho de ref. 25359480 recebeu a petição 

inicial e determinou a intimação da parte ré para de manifestar com relação 

ao pedido de tutela de urgência. Regularmente intimado, o Estado de Mato 

Grosso peticionou em ref. 26836059 postulando o indeferimento do pedido 

de liminar, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos 

autorizadores para concessão da tutela de urgência. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise do 

pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, entendo que deve ser 

deferida, visto que a parte autora aportou aos autos documentos 

imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a antecipação de 

tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

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

que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que 

haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. 

Importante destacar que no presente caso, a regulamentação dos prazos 

para análise dos pedidos de licenciamento ambiental, aplica-se a 

Resolução n.º 237, de 19 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, CONAMA, que assim dispõe: “(...) O órgão ambiental 

competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para 

cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades 

da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de 

exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 

(seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu 

deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 

EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) 

meses (...)”. Regulamentando aludido dispositivo da norma federal, o 

Estado de Mato Grosso editou a Portaria n.º 389, de 06/08/2015 com a 

seguinte redação: “(...) Art.1º Definir os prazos de análise dos processos 

administrativos que envolvam o requerimento da Licença Prévia – LP, 

Licença de Instalação – LI, Licença de Operação – LO, Licença de 

Operação Provisória – LOP, Licença Ambiental Única – LAU e Licença 

Florestal – LF, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA. 

Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo mínimo de 

6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu 

deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 

EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) 

meses. §1º - A contagem do prazo previsto no caput desse artigo será 

suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares 

ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências. 2º - 

Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que 

justificados e com concordância do empreendedor e do órgão ambiental 

competente (...)”. Em um Juízo de cognição sumária, da análise do caso 

em tela, verifico a probabilidade do pedido, pois a parte autora comprovou 

o protocolo de requerimento para obtenção do CAR é datado de 16 de 

outubro de 2017, ou seja, decorridos mais dois anos e o pedido ainda não 

foi analisado. Assim, verifica-se que restou configurado a ofensa ao 

princípio da eficiência, a razoabilidade dá duração dos processos no 

âmbito administrativo, de acordo com o instituído no inciso LXXVII, do artigo 

5º, da Constituição Federal, posto que o administrado tem o direito de 

receber decisão do poder público em prazo razoável que, no caso dos 

autos, verifica-se demasiadamente exacerbado. Mesmo intimado para se 

justificar, o ente réu não trouxe qualquer fundamento consistente a 

justificar a demora da análise do pedido administrativo formulado pelo 

autor junto ao órgão ambiental estadual, sequer trouxe qualquer 

documento. Com relação ao cancelamento da autorização provisória de 

funcionamento, apesar de intimado para se justificar o requerido deixou de 

tecer qualquer alegação quanto a alegação do autor referente ao ato ilegal 

de cancelamento da licença provisória de funcionalmente de forma 

unilateral e sem o exercício do contraditório. Assim, evidencia-se, por ora, 

afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, eis que durante o 

tramite do procedimento administrativo para a concessão da licença 

definitiva, após constatar ou suspeitar de uma irregularidade ou infração 

ambiental, o órgão ambiental cancelou a APF sem qualquer decisão motiva 

e muito menos notificar o proprietário para apresentar sua defesa. No 

tocante à presença do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

evidente também sua demonstração no caso ora analisado, eis que, a 

demora demasiada da Administração Pública em analisar o pedido 

formulado pelos autores, sem qualquer justificativa razoável, e o 

cancelamento da licença provisório de forma unilateral, sem qualquer 

decisão motivada, está causando-lhe prejuízo de ordem econômica pela 

obstrução de sua atividade, bem como atraso na regularização da 

mencionada área. Deste modo, entendo presentes os requisitos legais 

para concessão da medida pretendida, quais sejam: a “fumaça do bom 

direito”, que se verifica quando existe a possibilidade de êxito no processo 

principal, e o “periculum in mora”, que é a possibilidade de que, antes de 

se atender o direito pleiteado, se tal for o resultado do julgamento da lide, a 

ele seja causada lesão grave de difícil reparação. Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300, “caput”, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelos 

autores para determinar ao Estado de Mato Grosso, junto ao seu órgão 

ambiental (SEMA), proceda: 1) restabelecimento da validade e 

regularidade da autorização provisória de funcionamento de atividade rural 

(APF) nº 12610/2019 da Fazenda Tubarixiba, devendo perdurar até a sua 
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data de validade anteriormente concedida, ou seja, 31/12/2019; 2) a 

priorização da análise do CAR-MT nº MT75744/2017, para que seja 

analisado no prazo máximo de até 30 dias; 3) prorrogação a validade da 

APF 12610/2019 enquanto não for concluído a análise do CAR-MT nº 

MT75744/2017. Cite-se a parte requerida, para apresentar contestação, 

no prazo previsto no artigo 335, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte requerida 

considerada revel. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas 

cutelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001146-49.2019.8.11.0022. AUTOR(A): JAIR CAMILO 

DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação Ordinária com pedido de tutela urgência, proposta por JAIR CAMILO 

DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos. Narra o requerente no dia 28/12/2018 realizou 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), 

mediante processo eletrônico, a inscrição do imóvel: denominada Fazenda 

Lote Goiano-Canoa, localizada no município de Pedra Preta, registrado no 

CRI deste município no Livro nº 2 do registro geral, sob as matrículas nº 

2955, para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa a 

regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6º e 7º da 

Lei Complementar Estadual nº 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o nº 

MT75413/2018. Esclarece que o CAR é um dos requisitos para a obtenção 

da licença ambiental única (LAU), instituindo-se a Autorização Provisória 

de Funcionamento de Atividade Rural (APF) no âmbito da Licença 

Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e 

pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2020 

((Decreto 262, de 2019). Ou seja, sem o CAR não se obtém a APF e assim 

o proprietário ou possuidor não pode realizar nenhuma atividade de 

preparação e produção no imóvel. Alega que passados mais de 6 (seis) 

meses, o CAR não foi analisado, evidenciando que a SEMA extrapola o 

prazo para análise do processo, estabelecido no art. 2º da Portaria SEMA 

nº 389/2015, ocasionando prejuízos por conta da paralisação das 

atividades, visto que a propriedade é produtiva. Relata que foi emitida ao 

autor a APF nº 12628/2019, com validade até o dia 31/12/2019, contudo, 

não obstante o réu não ter analisado o CAR pleiteado pelo autor, ainda, 

cancelou a APF que havia sido concedida, sendo, para tanto, apresentada 

a seguinte informação na tela do sistema disponibilizado pela SEMA: “Para 

análise do CAR, na dinâmica realizada para o período de 2008/2018, 

observou-se alteração na cobertura vegetal posterior ao marco legal (ano 

2012, 2013, 2014) conforme apontamento na base da SEMA. Desse modo 

está CANCELADA até disposição em contrário CAR intersecta com área 

de desmate ilegal”. Sustenta que o cancelamento é arbitrário e ilegal, não 

houve uma análise detalhada dos documentos, sem qualquer respaldo 

técnico, metodológico e científico prestado por profissional qualificado, 

simplesmente ateve-se a inserir uma informação, sem qualquer critério 

técnico e embasamento documental declarou cancelada a APF. Por tais 

razões, requer a concessão da tutela de urgência para determinar: 1) O 

RESTABELECIMENTO DO STATUS DE "REGULAR" DA AUTORIZAÇÃO 

PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE RURAL (APF) Nº 

12628/2019, DEVENDO PERDURAR ATÉ A SUA DATA DE VALIDADE, 

31/12/2019; 2) A PRIORIZAÇÃO DA ANÁLISE DO CAR-MT Nº 

MT75413/2018, PARA QUE SEJA ANALISADO NO PRAZO MÁXIMO DE 

ATÉ 30 DIAS; 3) NÃO SENDO CONCLUÍDO A ANÁLISE DO CAR-MT Nº 

MT75744/2017 ATÉ A VALIDADE DA APF Nº 12628/2019, 31/12/21019, 

QUE A APF PERMANEÇA COM O STATUS DE “REGULAR" ATÉ A 

CONCLUSÃO DO CAR; 4) QUE QUALQUER RESTRIÇÃO NA PROPRIEDADE 

SEJA RESTRINGIDA A ÁREA RELACIONADA COM A SUPOSTA 

INFRAÇÃO, CF. § 1º DO ART. 51 DA LEI 12.651/12, C/C ART. 15-A DO 

DECRETO 6.515/08 C/C §1º E §2º DO DECRETO 1.986/13 NÃO AFETANDO 

O RESTANTE DA ATIVIDADE E DA ÁREA DA PROPRIEDADE. O despacho 

de ref. 26274501 recebeu a petição inicial e determinou a intimação da 

parte ré para de manifestar com relação ao pedido de tutela de urgência. 

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso peticionou em ref. 

26759216 postulando o indeferimento do pedido de liminar, sob o 

fundamento de não restar demonstrado os requisitos autorizadores para 

concessão da tutela de urgência. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que 

a parte autora aportou aos autos documentos imprescindíveis para sua 

concessão. Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da 

decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Importante destacar que no 

presente caso, a regulamentação dos prazos para análise dos pedidos de 

licenciamento ambiental, aplica-se a Resolução n.º 237, de 19 de 

dezembro de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que 

assim dispõe: “(...) O órgão ambiental competente poderá estabelecer 

prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e 

LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem 

como para a formulação de exigências complementares, desde que 

observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de 

protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, 

ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, 

quando o prazo será de até 12 (doze) meses (...)”. Regulamentando 

aludido dispositivo da norma federal, o Estado de Mato Grosso editou a 

Portaria n.º 389, de 06/08/2015 com a seguinte redação: “(...) Art.1º 

Definir os prazos de análise dos processos administrativos que envolvam 

o requerimento da Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, Licença 

de Operação – LO, Licença de Operação Provisória – LOP, Licença 

Ambiental Única – LAU e Licença Florestal – LF, no âmbito da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente SEMA. Art. 2º As licenças ambientais 

deverão ser analisadas no prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar do ato 

de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, 

ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, 

quando o prazo será de 12 (doze) meses. §1º - A contagem do prazo 

previsto no caput desse artigo será suspensa durante a elaboração dos 

estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo 

empreendedor, nos casos de pendências. 2º - Os prazos estipulados no 

caput poderão ser alterados, desde que justificados e com concordância 

do empreendedor e do órgão ambiental competente (...)”. Em um Juízo de 

cognição sumária, da análise do caso em tela, verifico a probabilidade do 

pedido, pois a parte autora comprovou o protocolo de requerimento para 

obtenção do CAR é datado de 28 de dezembro de 2018, ou seja, 

decorridos mais um ano e o pedido ainda não foi analisado. Assim, 

verifica-se que restou configurado a ofensa ao princípio da eficiência, a 

razoabilidade dá duração dos processos no âmbito administrativo, de 

acordo com o instituído no inciso LXXVII, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, posto que o administrado tem o direito de receber decisão do 

poder público em prazo razoável que, no caso dos autos, verifica-se 

demasiadamente exacerbado. Mesmo intimado para se justificar, o ente 

réu não trouxe qualquer fundamento consistente a justificar a demora da 

análise do pedido administrativo formulado pelo autor junto ao órgão 

ambiental estadual, sequer trouxe qualquer documento. Com relação ao 

cancelamento da autorização provisória de funcionamento, apesar de 

intimado para se justificar o requerido deixou de tecer qualquer alegação 

quanto a alegação do autor referente ao ato ilegal de cancelamento da 

licença provisória de funcionalmente de forma unilateral e sem o exercício 

do contraditório. Assim, evidencia-se, por ora, afronta ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, eis que durante o tramite do procedimento 

administrativo para a concessão da licença definitiva, após constatar ou 

suspeitar de uma irregularidade ou infração ambiental, o órgão ambiental 

cancelou a APF sem qualquer decisão motiva e muito menos notificou o 

proprietário para apresentar sua defesa. No tocante à presença do receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, evidente também sua 

demonstração no caso ora analisado, eis que, a demora demasiada da 
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Administração Pública em analisar o pedido formulado pelos autores, sem 

qualquer justificativa razoável, e o cancelamento da licença provisório de 

forma unilateral, sem qualquer decisão motivada, está causando-lhe 

prejuízo de ordem econômica pela obstrução de sua atividade, bem como 

atraso na regularização da mencionada área. Deste modo, entendo 

presentes os requisitos legais para concessão da medida pretendida, 

quais sejam: a “fumaça do bom direito”, que se verifica quando existe a 

possibilidade de êxito no processo principal, e o “periculum in mora”, que é 

a possibilidade de que, antes de se atender o direito pleiteado, se tal for o 

resultado do julgamento da lide, a ele seja causada lesão grave de difícil 

reparação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro 

no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência pleiteada pelos autores para determinar ao Estado de 

Mato Grosso, junto ao seu órgão ambiental (SEMA), proceda: 1) 

restabelecimento da validade e regularidade da autorização provisória de 

funcionamento de atividade rural (APF) nº 12628/2019 da Fazenda 

Tubarixiba, devendo perdurar até a sua data de validade anteriormente 

concedida, ou seja, 31/12/2019; 2) a priorização da análise do CAR-MT nº 

MT75413/2018, para que seja analisado no prazo máximo de até 30 dias; 

3) prorrogação a validade da APF 12628/2019 enquanto não for concluído 

a análise do CAR-MT nº MT75413/2018; 4) que qualquer restrição na 

propriedade seja restringida a área relacionada com a suposta infração, 

cf. § 1º do art. 51 da lei 12.651/12, c/c art. 15-a do decreto 6.515/08 c/c 

§1º e §2º do decreto 1.986/13 não afetando o restante da atividade e da 

área da propriedade. Cite-se a parte requerida, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte 

requerida considerada revel. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cutelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001221-88.2019.8.11.0022. AUTOR(A): LEONIR 

JACINTO DE FREITAS REU: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Vistos etc. Trata-se ação declaratória de inexistência de débito com 

indenização por danos morais com tutela de urgência liminar, interposta 

por LEONIR JACINTO DE FREITAS, em face de SANEAMENTO BÁSICO DE 

PEDRA PRETA, devidamente qualificados nos autos. Narra a autora ser 

consumidora de água potável fornecida pela requerida, possuindo duas 

unidades consumidoras cadastradas em seu nome, em terrenos 

contíguos, tanto que o endereço das duas unidades consumidoras é o 

mesmo. Alega que utiliza a UC 2846-0, pagando normalmente pelos 

serviços prestados, encontrando-se, ambas as partes, em dia com suas 

respectivas obrigações. Informa que não utiliza a UC Nº 3676-5, pois está 

desligada e lacrada pela própria requerida, há cerca de 10 (dez) anos. 

Aduz que foi surpreendida ao tomar conhecimento de que a requerida 

promoveu negativação de seu nome e CPF perante os órgãos de proteção 

de crédito, sob a alegação de que a autora é devedora de tarifas pelo 

fornecimento de água para a UC Nº 3676-5, que não é utilizada há anos, 

conforme narrado. Relata da autora que compareceu a requerida para 

tentar solucionar o problema, contudo, a ré sustentou que não teria como 

cancelar o débito pois ela está inadimplente e tem de pagar o que deve, e 

emitiu um boleto para pagamento do débito cobrado. Por tais razões, 

requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte 

requerida retire de imediato o nome da requerente perante os órgãos de 

proteção ao crédito pelo suposto débito, sob pena de multa diária. O 

despacho de Id. 26310225 determinou a intimação da parte requerida para 

apresentar justificação previa para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimada, a requerida apresentou sua justificativa em petição 

acostada no Id. 28232368. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser 

indeferida, visto que a parte requerente não aportou aos autos 

documentos imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo não 

se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora 

de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. Isto porque, em 

juízo de cognição sumária, entendo que não há documentos suficientes 

para demonstrar que unidade de consumo de água de n. 3676-5 está 

desligada a mais de 10 (dez) anos, bem como não restou comprovar que a 

autora, ao menos, requereu a parte ré o desligamento ou suspensão da 

referida unidade consumidora para que não gerasse mais as cobranças 

das tarifas. Importante consignar, a respeito da tarifa de água, o artigo 30 

da Lei nº 11.445/07 que a estrutura de remuneração e cobrança dos 

serviços públicos de saneamento básico pode levar em consideração a 

cobrança de valores mínimos, visando a manutenção dos serviços e o 

interesse coletivo, bem como o Decreto 7.217/2010 que regulamenta a 

referida lei, conclui-se que é autorizada a cobrança do abastecimento de 

água por faixa de consumo. Este entendimento já se encontra pacificada 

na jurisprudência pátria, tendo sido, inclusive, editada a Súmula 407 pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “Sumula 407: "É legítima a cobrança da tarifa 

de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de 

consumo". Desse modo, uma vez que a concessionária pode efetuar a 

cobrança de tarifa de água mínima, menos sem o efetivo 

consumo/utilização do serviço público, somado ao fato de não estar 

demonstrado, de plano, o desligamento ou suspensão da referida unidade 

consumidora em discussão, impõe-se no presente caso a instrução 

probatória, por consequência, não resta demonstrar o requisito da 

probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência. Diante do 

pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o ônus da 

prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pelo autor. Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 17 de junho de 2020, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000230-15.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA OAB - PR13037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTAGLI DE LIMA (REQUERIDO)

MARCOS LEANDRO AVILA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000230-15.2019.8.11.0022. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: JOAO BERTAGLI DE LIMA, MARCOS LEANDRO 

AVILA DE LIMA Vistos etc. Analisando os autos, verifico a necessidade 

de realizar avaliação do imóvel por um profissional às custas do 

exequente. Para tanto nomeio como perito judicial o Engenheiro Agrônomo 

André Leite Kropiwiec, telefones: (66) 3422-1248 e (66) 8128-8218, 

Endereço: Rua Paiaguás, 220 – Residencial Santa Clara, Rondonópolis-MT, 

para realizar a avaliação no imóvel penhorado. Intime-se o perito dizer se 

aceita o encargo e, caso positivo, a apresentar proposta de honorários e 

a comprovar sua especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do CPC). Apresentada a proposta de honorários, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar ou 

depositar o valor devido dos honorários, sendo que, 50% serão liberados 

ao perito no início da perícia e o restante após o depósito do laudo em 

Juízo. Havendo impugnação ao valor da perícia, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo concordância, intime-se o perito 

para a indicar a data e horário para a realização dos trabalhos periciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, com a indicação da data da 

perícia, intimem-se as partes e assistentes técnicos. Cientifique-o dos 

quesitos já apresentados pelas partes. A seguir intime-se o Perito para a 

apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Com a juntada 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo os assistentes técnicos de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1014515-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TEIXEIRA BRITO (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1014515-73.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAIANE TEIXEIRA BRITO REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Vistos 

etc. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor da 

requerente de Ana Bela Bibiano da Silva Teixeira, em face do Município de 

Pedra Preta-MT. Aduz que a paciente apresenta Constipação Crônica 

Funcional e Atraso no Desenvolvimento Digestivo, que a infante faz 

acompanhamento com Gastropediatria, que necessita fazer uso contínuo 

dos medicamentos Latolise (kluyveromyces latics) gotas 5.000, 

Polietilenoglicol 4000 (sem a composição de Eletrolitos 10) e Imolac 5ml 

(lactitol) de acordo com laudo médico. Ademais foi solicitada à Secretaria 

de Saúde Municipal a qual foi informada “que os medicamentos requeridos 

não são fornecidos pelo SUS”. Diante dos fatos, o “parquet” busca a 

concessão da tutela para obrigar que o requerido Munícipio de Pedra 

Preta-MT forneça os medicamentos Lactolise (kluyveromyces latics) gotas 

5.000, Polietilenoglicol 4000 (sem a composição de Eletrolitos 10) e Imolac 

5ml (lactitol) em quantidade suficiente e integral a paciente Ana Bela 

Bibiano da Silva Teixeira, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, 

sob pena de bloqueio de valores. A inicial veio instruída com os 

documentos. Despacho solicitando parecer técnico do NAT. O parecer 

técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos 

concluindo-se que quanto ao pleito os fármacos não são assegurados 

pelo SUS mais possuem registro na ANVISA. Em decisão de ID 25946358 

foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que fora determinada citação 

do requerido para apresentar contestação no prazo legal. Regularmente 

citado o requerido Município de Pedra Preta-MT apresentou contestação 

em ID 28706146, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. Por fim, 

conforme ID 28972737, o Ministério Público pugnou pelo bloqueio de 

valores em conta do requerido para assegurar o fornecimento dos 

fármacos que a paciente necessita, bem como para efetivação da tutela 

de urgência ora concedida nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte: Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a 

existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de 

produção de demais provas. A jurisprudência é uníssona neste sentido, 

senão vejamos: "Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. 

Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. 48701349 ¬ PROCESSUAL 

CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. 

PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE PROSTATA. MEDICAMENTO DE 

ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. 

PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE CONFORMA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. FÁRMACO NÃO 

COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. 

PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À 

VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PEDIDO. 

ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA 

DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. 1. Emergindo incontroversos os fatos dos 

quais emergiram a lide, não sobejando matéria passível de elucidação via 

de prova oral, notadamente porque a comprovação de que o medicamento 

almejado é passível de substituição por fármaco dispensado regularmente 

pela rede pública é matéria passível de elucidação via de prova 

documental ou, em última análise, pericial, jamais via de depoimentos 

testemunhais, o julgamento antecipado da lide se conforma com o devido 

processo legal, porquanto não compactua com a realização de provas ou 

diligências inservíveis e inúteis para subsidiar a elucidação do litígio. 2. A 

transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da 

evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das 

liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de 

ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, 

revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no 

artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é 

direito de todos e dever do Estado. 3. Ao cidadão que, acometido de 

enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto 

custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do 

qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde 

que lhe é resguardado, ser contemplada com seu fornecimento pelo Poder 

Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. 4. Qualificando-se a obrigação que lhe está 

debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e 

específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli¬-la, 

custeando o tratamento médico prescrito, competindo¬-lhe remanejar as 

verbas de que dispõe de forma a cumpri¬-la na forma que lhe está 

debitada. 5. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a 

cominação de obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico 

ao cidadão carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado 
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com competência para velar e ensejar o cumprimento das Leis, tem o 

dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas 

e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde 

menosprezado. 6. O direito à saúde, como expressão eloquente dos 

direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao 

direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, 

determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser 

preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 

8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no 

Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas 

tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no 

país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico 

assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que 

acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera 

integra os serviços públicos de saúde. 7. Remessa necessária e apelo 

conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDF Rec 

2015.01.1.041940¬0 Ac. 922.934 Primeira Turma Cível Rel. Des. Teófilo 

Caetano DJDFTE 16/03/2016 Pág. 151)." Desta forma, entendo pelo 

julgamento antecipado. DA PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Em relação 

à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, Município de 

Pedra Preta-MT, não merece acolhimento. Denota-se que a 

responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de 

tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o 

município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua 

prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, 

forte no artigo 196 da Constituição Federal. A jurisprudência assim 

preleciona, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – 

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E 

ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de 

defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova 

pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava 

comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la 

a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização 

de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação 

de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor 

prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se 

falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser 

cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, 

consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA 

RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes 

públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa 

Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. 

RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO. Segundo se extrai dos autos, a paciente apresenta 

Constipação Crônica Funcional e Atraso no Desenvolvimento Digestivo, 

que a infante faz acompanhamento com Gastropediatria, que necessita 

fazer uso contínuo dos medicamentos Latolise (kluyveromyces latics) 

gotas 5.000, Polietilenoglicol 4000 (sem a composição de Eletrolitos 10) e 

Imolac 5ml (lactitol) de acordo com laudo médico. Como é sabido, o direito à 

vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 

5º, “caput”, da Carta Magna, “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 (...).” Por seu turno, o 

direito à saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, 

como um dos direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os 

artigos 196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, 

chamada Lei da Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito 

à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está 

garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a 

obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos 

hipossuficientes. Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, 

que “visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 

coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 

determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de 

modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª 

Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005)." É 

evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando 

obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente. 

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu 

tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas 

orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos 

administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos 

princípios da isonomia e da igualdade de condições. O direito à vida e à 

saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos 

orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela 

Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da 

solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade 

urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do 

setor público. Desse modo, resta configurado que tanto o Estado de Mato 

Grosso quanto o Município de Pedra Preta são responsáveis a fornecerem 

a cirurgia solicitada pela requerente, conforme indicação médica, 

necessário para o diagnóstico, tratamento da doença e/ou 

restabelecimento da saúde do paciente, independentemente de processo 

administrativo. Ademais, face ao descumprimento da liminar concedida a 

requerente, entendo cabível, o externado por esta, acerca do bloqueio das 

contas do requerido Município de Pedra Preta-MT, no valor necessário 

para a aquisição dos medicamentos ora pleiteados, visando assim, 

assegurar não só o direito à vida e a saúde da requerente, como também 

o resultado prático equivalente do adimplemento. Como é sabido, tal 

entendimento, encontra-se amparo no artigo 497 do Código de Processo 

Civil, ademais, em casos como o presente, deve existir uma maior 

preponderância ao reconhecimento do direito fundamental à saúde, como 

consagração do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal). Ante o exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de 

urgência e, determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT 

forneça os medicamentos Lactolise (kluyveromyces latics) gotas 5.000, 

Polietilenoglicol 4000 (sem a composição de Eletrolitos 10) e Imolac 5ml 

(lactitol) em quantidade suficiente e integral a paciente Ana Bela Bibiano da 

Silva Teixeira, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena 

de bloqueio de valores. Ademais, com fulcro no artigo 497 do Código de 

Processo Civil, em consequência ao descumprimento da liminar ora 

deferida por esse juízo, defiro o pedido de bloqueio de valores nas contas 

do requerido Município de Pedra Preta-MT, no valor total de R$ 1.300,20 

(um mil e trezentos reais e vinte centavos), para a aquisição dos fármacos 

requeridos. Havendo êxito na penhora, DETERMINO a transferência dos 
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valores bloqueados para a Conta Única. Após, DETERMINO o levantamento 

do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados em Juízo, 

dividindo o valor bloqueado em favor das seguintes pessoas jurídicas: • 

R$ 592,20 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos) para a 

conta bancária da pessoa jurídica Farmácia Droga Vale (Drogaria Vegas 

LTDA), CNPJ 02.859.716/0001-74, conta-corrente nº 5400-3, agência 

0854-0, Banco do Brasil, para aquisição dos medicamentos Latolise 

(kluyveromyces latics) gotas 5.000 e Imolac 5ml (lactitol); • R$ 708,00 

(setecentos e oito reais) para a conta bancária da pessoa jurídica 

farmácia de manipulação “Magistral Farma Manipulado”, CNPJ 

04.298.769/0001-99, conta-corrente nº 109910-8, agência 3283-2, Banco 

do Brasil, para aquisição do medicamento manipulado Polietilenoglicol 4000 

(sem a composição de Eletrolitos 10). Após, oficie-se as respectivas 

empresas para o imediato fornecimento dos medicamentos em favor da 

requerente Ana Bela Bibiano da Silva Teixeira. Ciência as partes. Sem 

custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 28/03/2018 Hora: 13:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000003-93.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000003-93.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA Endereço: RUA 

ADONIAS DA ROCHA, 242, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO ATIVO, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos 

autos requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 27 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 16 de outubro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 29/11/2017 Hora: 14:30, JUNTAMENTE COM A PARTE 

AUTORA, no endereço ao f ina l  ind icado.  Processo : 

1000060-14.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDECIR DE OLIVEIRA JUNIOR Parte Requerida: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000060-14.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: 

Nome: VALDECIR DE OLIVEIRA JUNIOR Endereço: Rua Deputado Oscar 

Soares, 670, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 27 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: 1000058-73.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORTE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000058-73.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.654,96 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS 

Endereço: RUA MAJOR OTÁVIO PITALUGA, 411, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRO FORTE 

TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: RUA DO JACARANDÁ, 11, Jardim 

Floresta, quadra 11, lote 02, LOTEAMENTO GAMELEIRA, RIO VERDE - GO 

- CEP: 75906-810 Senhor(a): AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

08/05/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 27 de março de 2019. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-73.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORTE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000058-73.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.654,96 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS 

Endereço: RUA MAJOR OTÁVIO PITALUGA, 411, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRO FORTE 

TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: RUA DO JACARANDÁ, 11, Jardim 

Floresta, quadra 11, lote 02, LOTEAMENTO GAMELEIRA, RIO VERDE - GO 

- CEP: 75906-810 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca do despacho 

Id. 29117056. PEDRA PRETA, 27 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 
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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: 1000893-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

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

DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000893-61.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.234,32 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDO FERREIRA 

DA COSTA Endereço: TRAVESSA 4, 06, ALTOS PEDRA PRETA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, 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, Sala: Sala de audiência de conciliação 

de Pedra Preta Data: 30/10/2019 Hora: 14:20 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. PEDRA 

PRETA, 17 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-08.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001000-08.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.126,20 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE HILDO DA SILVA VIEIRA Endereço: Rua 

Paraná, S/N, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 23/10/2019 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 14 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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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: 1001000-08.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001000-08.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.126,20 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE HILDO DA SILVA VIEIRA Endereço: Rua 

Paraná, S/N, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, devendo juntar o 

comprovante de endereço em seu nome, referente aos últimos três 

meses, sob pena de indeferimento da inicial, sem o julgamento do mérito. 

PEDRA PRETA, 27 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: 1000892-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

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

DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000892-76.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.458,12 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDO FERREIRA 

DA COSTA Endereço: TRAVESSA 4, 06, ALTOS PEDRA PRETA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, 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, Sala: Sala de audiência de conciliação 

de Pedra Preta Data: 30/10/2019 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. PEDRA 

PRETA, 17 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000892-76.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.458,12 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA 

Endereço: TRAVESSA 4, 06, ALTOS PEDRA PRETA, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO , para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, devendo 

juntar o comprovante de endereço em seu nome, referente aos últimos 

três meses, bem como junte cópia do RG de forma legível, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem o julgamento do mérito.. PEDRA PRETA, 27 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-49.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALMEIDA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO EUCLIDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000230-49.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 8.600,00 ESPÉCIE: 

[Cláusula Penal]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: FAGNER ALMEIDA DE JESUS Endereço: RUA SERGIPE, 233, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEVERINO EUCLIDES DA SILVA Endereço: PALESTINA, 16, PARQUE 

UNIVERSITARI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-370 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO da indisponibilidade do 

ativo, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo. PEDRA PRETA, 27 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: 1000240-93.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000240-93.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.520,00 ESPÉCIE: 

[CONSÓRCIO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILENO JOSE DOS SANTOS Endereço: Av. 

Pernambuco, 230, 66-99971-9347, Vila Canaã, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 126, - ATÉ 1100 - 

LADO PAR, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-001 Nome: MT 

FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME Endereço: RUA OTÁVIO 

PITALUGA, Quadra 02 Lote 05, 466, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-170 Senhor(a) Advogado(a): A presente, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/03/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS 
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À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 24 de janeiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-13.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000170-13.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 17.949,66 ESPÉCIE: [Ato 

Atentatório à Dignidade da Justiça]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: OLIVEIRA & THEODORO LTDA 

- ME Endereço: rua major otavio pitaluga, 450, centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ROSENILSON RODRIGUES DA 

COSTA - ME Endereço: RUA JORGE NAHAS, 50, (LAR DO 

TRABALHADOR), SOBRINHO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79110-560 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito. 

PEDRA PRETA, 27 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: 1000893-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000893-61.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.234,32 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA 

Endereço: TRAVESSA 4, 06, ALTOS PEDRA PRETA, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DA autora para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, 

devendo juntar o comprovante de endereço em seu nome, referente aos 

últimos três meses, bem como junte cópia do RG de forma legível, sob 

pena de indeferimento da inicial, sem o julgamento do mérito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 27 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 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-72.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000028-72.2018.8.11.0022 Valor da causa: 

R$ 21.360,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA 

Endereço: Rodovia C, 04, Quadra 07, Cohab I, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: DAIANA CARLA LOTTI Endereço: Rua 

B, 04, Cohab II, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ R$ 

3.634,02 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dois centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). PEDRA PRETA, 27 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: 8009999-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 21 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogados do(a) REQUERENTE: MARIELLY NUNES DE MELO - 

MT0018277A, NALDECY SILVA DA SILVEIRA - MT0020588A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 08/11/2017 Hora: 17:00, JUNTAMENTE DA PARTE AUTORA, sob 

pena de extinção, no endereço ao final indicado. Processo: 

8009999-30.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 26.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES Parte Requerida: 

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Endereço: AVENIDA 

FAGUNDES FILHO, 300, cj 61, - ATÉ 710 - LADO PAR, VILA MONTE 

ALEGRE, SÃO PAULO - SP - CEP: 04304-000 ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

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

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 8009999-30.2016.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 26.400,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA 

GONCALVES Endereço: Rua IRENE BIELLA, 541, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MICHEL SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES LTDA Endereço: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 300, cj 61, - 

ATÉ 710 - LADO PAR, VILA MONTE ALEGRE, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04304-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). PEDRA PRETA, 27 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 
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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: 1000051-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OLIVEIRA KERBER (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 20/09/2017 Hora: 16:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000051-52.2017.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: EDER OLIVEIRA KERBER Parte Requerida: VIVO S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OLIVEIRA KERBER (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000051-52.2017.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDER OLIVEIRA KERBER 

Endereço: RUA DAS ARARAS, S/N, GARÇA BRANCA, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA rejeição dos Embargos de Declaração 

interposta pela promovida Telefônica S.A., visando sanar a omissão 

existência na sentença prolatada, de modo que seja reformada. Pois bem. 

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida em ref. 18227401, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 22591915 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 18227401 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins - Juiz de Direito - conforme despacho e documentos 

anexados ao Processo Judicial Eletrônico acima identificado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010064-88.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: JOSE MENDES DOS SANTOS Endereço: Rua 

PRESIDENTE VARGAS, 775, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Endereço: Outros TR OLIVEIRA BELLO,, 34, 4 ANDAR, CENTRO, CURITIBA 

- PR - CEP: 80020-030 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS" 

...Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 23799768, reconhecendo 

o excesso na execução em decorrência da incidência de honorários 

advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o cálculo de Id. 18316727, 

devendo ser excluído os honorários em 10% sobre o débito, ou seja, o 

valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta centavos) devidamente atualizado. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito. Transitada em julgado, expeça-se o alvará para 

liberação dos valores acima mencionados em favor da parte exequente, 

quanto aos valores remanescentes depositados nos autos, devolva-os à 

parte executada. Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins - Juiz de 

Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 27 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: 1000160-66.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000160-66.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 27.167,65 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PABIELLE QUIRINO 

DE CARVALHO Endereço: RUA C, 1658, LT08 QD16, JARDIM MORUMBI, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: ST SEPN 

QUADRA 508, Bloco C, Parte B - 2º andar, s/n, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70740-543 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste, acerca da 

petição de Exceção de Pré-Executividade, Id. 29509711, anexada aos 

autos mencionados. PEDRA PRETA, 27 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: 8010101-52.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

P S ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do Advogado da Parte Autora: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES, para que no prazo legal apresente impugnação à 

c o n t e s t a ç ã o  n o s  a u t o s :  8 0 1 0 1 0 1 - 5 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 2 2 . 

8010101-52.2016.8.11.0022 8010101-52.2016.8.11.0022

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-52.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

P S ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))
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Intimação do Advogado da Parte Autora: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES, para que no prazo legal apresente impugnação à 

c o n t e s t a ç ã o  n o s  a u t o s :  8 0 1 0 1 0 1 - 5 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 2 2 . 

8010101-52.2016.8.11.0022 8010101-52.2016.8.11.0022

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-52.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

P S ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010101-52.2016.8.11.0022 Valor da causa: R$ 5.120,34 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: P S ARAUJO - ME 

Endereço: Rua DOS CEDROS, 1749, - DE 1320/1321 A 1957/1958, SINOP - 

MT - CEP: 78556-108 POLO PASSIVO: Nome: RENATA DA COSTA 

MARQUES Endereço: Rua ANTONIO JOAO, 202, CENTRO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ R$ 1.240,70 (Hum mil e duzentos e quarenta reais e 

setenta centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). PEDRA PRETA, 27 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: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 15 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/10/2017 Hora: 15:30, juntamente com 

a parte requerente, sob pena de extinção do feito, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010097-78.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: LOURIVAL FRANCISCO DA 

SILVA Parte Ré: BANCO DAYCOVAL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 15 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/10/2017 Hora: 15:30, juntamente com 

a parte requerente, sob pena de extinção do feito, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010097-78.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: LOURIVAL FRANCISCO DA 

SILVA Parte Ré: BANCO DAYCOVAL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

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

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 8010097-78.2017.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 17.600,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Endereço: Avenida 

PAULISTA, 1793, 0300-111-0500, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 POLO PASSIVO: Nome: LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA 

Endereço: Rua JUDICIARIO, 14, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.815,91 (três mil, oitocentos e 

quinze reais e noventa e um centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

PEDRA PRETA, 27 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

PEDRA PRETA - MT, 11 de setembro de 2017 Dados do Processo: 

Processo: 1000003-93.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Assunto: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: VALDEMIR MOREIRA DA 

FONSECA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua Intimação para comparecer à audiência designada: Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 28/03/2018 

Hora: 13:00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA no endereço ao final indicado e para o CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJe - 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. Bem como para que cumpra a Liminar. 

" Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pleiteada pelo autor, para determinar que a parte promovida proceda a 

imediata retirada do nome da promovente dos cadastros restritivos dos 

órgãos de proteção ao crédito, devendo comprovar nos autos o 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente 

decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (sessenta mil 

reais). Determino a intimação da parte Reclamada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, junte aos autos cópia do contrato que gerou a negativação 

discutida no feito. Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa 

escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

promovente, constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c 

o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. 

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora 

apesar de devidamente intimada, deixar de realizar os atos e diligências 

que lhe competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos 

sem julgamento do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cautelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 08 de agosto 

de 2017. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." ADVERTÊNCIA: 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). 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. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

- URGENTE PEDRA PRETA - MT, 16 de outubro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000060-14.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

20.000,00; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107). Assunto: 

[BANCÁRIOS]. Parte Autora: REQUERENTE: VALDECIR DE OLIVEIRA 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua Intimação para comparecer à audiência designada: Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 29/11/2017 

Hora: 14:30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA no endereço ao final indicado e para o CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJe - 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. BEM COMO PARA QUE CUMPRA A 

LIMINNAR. ". "... Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

Tutela de Urgência pleiteada pelo autor, determinando que a empresa 

requerida retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o teto máximo 

de R$30.000,00 (trinta mil reais). Proceda-se a Secretaria Judiciária a 

designação da audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se a parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele 

oferecer defesa escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte promovente, constando do mandado as advertências do art. 18, § 

1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. 

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora 

apesar de devidamente intimada, deixar de realizar os atos e diligências 

que lhe competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos 

sem julgamento do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cautelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 02 de 

outubro de 2017. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." ADVERTÊNCIA: 

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). 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. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 21 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 8009999-30.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

26.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Nome: MICHEL 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Endereço: AVENIDA FAGUNDES 

FILHO, 300, cj 61, - ATÉ 710 - LADO PAR, VILA MONTE ALEGRE, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04304-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/11/2017 Hora: 17:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: 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). 

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. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001329-20.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 28.549,97 ESPÉCIE: 

[Crédito Complementar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: Allan Vitor Sousa da Mata Endereço: AVENIDA 

JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1313, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78740-044 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO 

Endereço: RUA DO CAJÁ, S/N, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910. 

do CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao 

processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 159 de 272



do CPC). 2. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que 

os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal (Art. 910 §1º, do CPC). PEDRA PRETA, 27 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.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 4 de 

a g o s t o  d e  2 0 1 7  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

8010064-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: JOSÉ MENDES DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 30/08/2017 

Hora: 12:30 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: 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). 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. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-61.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-15.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE PAULINO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

P O C O N É  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000136-15.2020.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Abatimento proporcional do 

preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico a tempestividade da contestação. 

Impulsiono intimação da parte autora para querendo apresentar 

impugnação. POCONÉ, 27 de março de 2020. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-97.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA CLEUSA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Certifico que, nos autos não foi juntada a 

comprovação do cumprimento da antecipação de tutela deferida na 

Decisão de ID 28989707. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-82.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Certifico que, nos autos não foi juntada a 

comprovação do cumprimento da antecipação de tutela deferida na 

Decisão de ID 28990911. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001589-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO GOMES DE OLIVEIRA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIDÃO 

Impulsionando o presente feito, intimo a parte requerente para indicar 

endereço atualizado da parte requerida, tendo em vista que, o oficial de 

justiça certificou (ID 29871505) que não encontrou o endereço indicado. 

POCONÉ, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001526-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALOISIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001532-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimação da parte Requerente por meio de seu procurador constituído, via 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), para querendo, impugnar a contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, ressalto que a contagem do prazo iniciará 

no primeiro dia útil após dia 30 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001992-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos, para querendo apresentar impugnação à 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001839-15.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RUFINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001839-15.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOANA RUFINO DA SILVA REU: BANCO BRADESCO VISTOS, 

Considerando o pedido na audiência de conciliação (Id 30047166). 

Intime-se o requerente para o que entender de direito no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido/manifestado. Certifica-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001238-09.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RONDON SALES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ARRUDA E SILVA PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001238-09.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: JANAINA RONDON SALES E SILVA REQUERIDO: MARIA 

JOSE DE ARRUDA E SILVA PROENCA VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

ADJUDICAÇÃO proposta por Janaina Rondon em face de MARIA JOSÉ DE 

ARRUDA E SILVA PROENÇA. Aduz que a parte contrária já concordou 

com a escrituração do imóvel. É o relatório. Decido. DEFIRO o benefício da 

Assistência Judiciária gratuita. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do NCPC, RECEBO a presente exordial. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. 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). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151730 Nr: 945-90.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulciane Silva de Amorim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE CRISTINA RODRIGUES 

ROCHA - OAB:24403/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de impugnação 

de ref.60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166882 Nr: 6314-65.2018.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da Decisão, a parte compareceu em cartório e 

recebeu o termo de compromisso, porém não juntou os documentos 

solicitados dentro do prazo estipulado, sendo assim faço intimação da 

inventariante para juntada no prazo de 05 dias e após encaminho 

concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152654 Nr: 1350-29.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA SOARES DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte exequente para no o prazo legal manifestar juntada de 

impugnação ref. 59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158651 Nr: 3625-48.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIDILMA MENDES DOS SANTOS, AVMDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte requerente para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref.62

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106671 Nr: 680-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Derodita dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref.60

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89889 Nr: 1615-07.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Hotel 

Skala, Arlindo Marcio de Morais - Prefeito de Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal manifestar de acordo com 

decisão de ref. 132

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149259 Nr: 8518-19.2017.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jozail Santana da Silva, Francisco de Assis 

Carneiro, Josefa Santana Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT

 INTIMANDO a parte requerida, sobre a manifestação do Ministério Público, 

nos autos, ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 1113-58.2019.811.0028

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Santos de Arruda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref. 15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164737 Nr: 5757-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdSeA, SRdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre o pedido 

deduzido pela parte ré na Ref. 96.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176153 Nr: 3216-38.2019.811.0028

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUENIL NATAL DA SILVA, Cpf: 

39522628115, Rg: 452.652, Filiação: Nair Maria de Arruda e Silva e Julio 

Vicente da Silva, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, casado(a), 

marceneiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMANDO o Autor do Fato - JUENIL NATAL DA SILVA, de que 

foi deferido as seguintes medidas protetivas: 1) O acusado deverá 

afastar-se do lar, domicilio ou local de convivência; 2) Suspensão a 

posse/restrição do porte de armas do acusado, caso possuir; 3) O 

acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; 4) O acusado 

não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; 5) O acusado não poderá frequentar a 

residência da vítima, Escola Municipal Antonio Avelino, Residência da mãe 

da vítima, apartamento em Cuiabá, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 6) O acusado deverá restituir os bens de 
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propriedade da ofendida que por ventura foram subtraídos. 7) Separação 

de corpos. 8) O acusado não poderá celebrar nenhum negócio jurídico 

que tenha como objeto o imóvel em que todos residem atualmente.

Resumo da Inicial: - Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas, prevista na 

Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), requerida pela Autoridade Policial 

em favor de CLOTILDE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, qual foi, em tese, 

vítima de violência doméstica por parte de JUENIL NATAL DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. As Medidas Protetivas são 

pretensão da vítima consubstanciada nas garantias da Lei nº 11.340/06 

(providência acautelatória) que visam proteger não somente os direitos da 

mulher, mas também, a própria instituição familiar.Verificam-se pelos 

elementos fáticos contidos no presente expediente que a vítima foi 

ameaçada de morte pelo suspeito, evidenciando, desta forma, a urgência 

e a necessidade das providências postuladas.

Despacho/Decisão: Cópia nos autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 27 de março de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 182831 Nr: 5040-32.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando certidão a ref. 108, qual informa que as mídias da audiência 

anteriormente realizada estão danificadas;

Considerando a necessidade de realização de nova audiência de 

instrução para oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados;

Considerando parecer do IRMP a ref. 122;

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 04 de Maio de 2020, às 

13h30min, ocasião em que será procedido o interrogatório dos réus e 

oitiva da vitima e testemunhas.

REQUISITEM-SE e INTIMEM-SE pessoalmente os réus para comparecerem 

a audiência ora designada.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

REQUISITEM-SE INTIMEM-SE as testemunhas para comparecer a audiência 

ora designada.

Considerando a atual pandemia do COVID-19, se tratando de situação 

excepcional e atípica, aliado a Portaria-Conjunta nº 249/2020, que 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Mato 

Grosso, aliado a urgência e relevância que o caso requer, esta decisão 

servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 40852 Nr: 37-48.2009.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transportes Comercio e Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Suzuki Filho, HDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Coutinho Albuquerque 

Gomes - OAB:12.947/MT, Raquel Dreyer - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 Vistos em Regime de Exceção.

Analisando detidamente o feito, vê-se na decisão de ref. 137, que a 

magistrada condutora do feito determinou o depósito do valor integral dos 

honorários periciais (cinco mil reais), que deveriam ser rateados entre os 

dois requeridos, e apesar disso, o requerido HDI Seguros efetuou o 

depósito de apenas 50% do valor que lhe cabia, consoante se infere do 

petitório de ref. 144.

Em vista disso, intime-se a HDI Seguros para complementar o depósito 

referente aos honorários do perito.

Reitere-se também a intimação do requerido Marcelo Suzuki Filho para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento de sua cota parte dos 

honorários periciais, e ainda para apresentar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Após, voltem conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Poconé/MT, 24 de maio de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160877 Nr: 4518-39.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GARCIA MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heldaflora Sociedade de Presservação 

Ambiental e Turismo Ltda ME, ROZELIA MARIA DE JESUS FONTELES, 

MARIO MANUEL SANCHES TIMIRAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO ARAÚJO DE 

JESUS - OAB:12490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Raniele Souza Maciel - OAB:23424/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se que dois dos requeridos estão pendentes de citação.

INDEFIRO o pedido de acesso ao sistema INFOJUD, uma vez que compete 

ao autor tomar providencias e medidas necessárias á defesa e satisfação 

de seus interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o fato 

constitutivo de seu direito, sendo necessária a intervenção do judiciário 

após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a 

informação pretendida.

Ocorre que a parte requerente deixou de comprovar a impossibilidade em 

obter o endereço da requerida, a fim de justificar o deferimento do pedido.

Aliado a isso, a parte autora não é hipossuficiente, possuindo meios a sua 

disposição a fim de localizar o endereço da requerida.

Ademais, não cabe ao juízo diligenciar a favor da parte quando ausente a 

prova da impossibilidade de fazê-lo.

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido.

Intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164910 Nr: 5795-90.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELE DE ARRUDA FERREIRA MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, PRONUNCIO A DECADÊNCIA e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de dez por cento do valor atualizado da causa, 

ressalvando-se na cobrança as disposições do art 98, §2º e 3º do Código 

de Processo Civil, eis que beneficiaria da Justiça Gratuita.P.I.C.Transitada 
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em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001807-10.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001807-10.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

EZIDIA MARTINS DE OLIVEIRA REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de setembro de 2020 às 13h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001843-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS ECELISIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001843-52.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ZACARIAS ECELISIO DA SILVA REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de setembro de 2020 às 14h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001844-37.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. M. M. (AUTOR(A))

DULCE NEY MIRANDA MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001844-37.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

DULCE NEY MIRANDA MUNIZ, J. V. M. M. REU: INSS VISTOS, 

Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das 

portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de setembro de 2020 às 14h30min. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001819-24.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001819-24.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

JOSE APARECIDO SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 

249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, 

a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 23 de setembro de 2020 às 15h00min. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001763-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA FRANCISCA DE CAMPOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001763-88.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

PAULINA FRANCISCA DE CAMPOS CRUZ REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de setembro de 2020 às 15h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-63.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001894-63.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ALOISIO SOARES PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de setembro de 2020 às 

16h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-69.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

IRANI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001913-69.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

IRANI APARECIDA DOS SANTOS REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de setembro de 2020 às 16h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002124-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002124-08.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ARISTEU DA SILVA MARTINS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 

249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, 

a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 23 de setembro de 2020 às 16h15min. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001899-85.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOANA DOMINGAS DA SILVA REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de setembro de 2020 às 17h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELE DE ARRUDA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002072-12.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JUCELE DE ARRUDA RONDON REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de setembro de 2020 às 13h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001773-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI SERRANTE SEGANTINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001773-35.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JURACI SERRANTE SEGANTINE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 

249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, 

a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 14h00min. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001782-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001782-94.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

GABRIELA MARIA FERNANDES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 

14h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001250-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CATARINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001250-23.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ERIKA CATARINA DA SILVA REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 
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nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de setembro de 2020 às 15h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000025-65.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA PEDROSA DE ASSIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 

e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou 

o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das 

comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em 

todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 15h30min. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002120-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IARA REGINA PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002120-68.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

IARA REGINA PAES DE ARRUDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 

16h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001799-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001799-33.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 

16h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001801-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVA MARIA CUNHA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001801-03.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

OLIVA MARIA CUNHA DE JESUS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 

17h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-69.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA JOSEMARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000361-69.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

DAYANA JOSEMARA DOS SANTOS REU: INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 

de setembro de 2020 às 13h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000278-53.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ERGIL ANUNCIACAO DOS SANTOS REU: INSS VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 
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de setembro de 2020 às 14h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001734-38.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001734-38.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANTONIA BENEDITA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 

249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, 

a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de setembro de 2020 às 14h30min. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001739-60.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PATRICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001739-60.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

FRANCISCO PATRICIO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de setembro de 2020 às 

15h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001746-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AZEMIRO DOMINGOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001746-52.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

AZEMIRO DOMINGOS DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 

247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que 

determinou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns 

das comarcar, a fim de estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 

em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de setembro de 2020 às 

15h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-84.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORIOVALDO FRANCICO DE ABREU (AUTOR(A))

ALEXSANDRO SEBASTIAO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000500-84.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ORIOVALDO FRANCICO DE ABREU, ALEXSANDRO SEBASTIAO DE 

ABREU REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de ação amparo social ao deficiente. Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça, pois presente os requisitos do artigo 

12, da Lei 1.060/50. O autor requer a antecipação de tutela com o fim de 

que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito 

está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 

prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida 

desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de 

tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente 

para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado será colacionada 

também através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada 

com o fim de obtenção da reativação do benefício previdenciário amparo 

assistencial ao deficiente c/c pedido de antecipação de tutela. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. CITE-SE o 

Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico 

que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica 

para o dia 03 de Julho de 2020, às 10h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestado e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 
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quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. 

Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo. Acerca da recente 

decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o referido 

requerimento indeferido. Dê-se vista ao IRMP. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002123-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AODE JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002123-23.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

AODE JOSE DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS, Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, 

aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento 

das portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de setembro de 2020 às 16h00min. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001750-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

A. V. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001750-89.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

A. V. B. D. S., ADILIA MARIA BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Considerando as 

Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a Recomendação 

nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das portas do Tribunal 

de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 

de setembro de 2020 às 16h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-63.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA COIMBRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000385-63.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANTONIA COIMBRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 

às 15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. INTIME-SE a parte autora, para proceder 

à correção da inicial, no que tange o nome da autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

paragrafo único do CPC/15. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000478-26.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSOM PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000478-26.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

EDMILSOM PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 
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que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de Setembro de 2020, 

às 16h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000479-11.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000479-11.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARTINHO PEREIRA MENDES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 

às 13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000480-93.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEXEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000480-93.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

BENEDITA TEXEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 

às 14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000481-78.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEXEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000481-78.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

BENEDITA TEXEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 

às 14h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Intime-se a requerente para 

acostar nos autos documentos acerca dos 8 filho do “de cujus” conforme 

certidão de óbito. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000482-63.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA CORTEZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000482-63.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

VALDEVINA CORTEZ DE ARRUDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Setembro de 2020, 
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às 15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30401 Nr: 1230-81.2016.811.0019

 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: Celso Ricardo Borba Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ribeiro, Neya Beatriz Ribeiro, José 

de Souza, Mário Vieira Cintra, Gilson Ambleto Justi, Jani Vieira Cintra, 

Romana Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AUGUSTO RODRIGUES 

RESTA - OAB:78734, Carlos Roberto de Oliveira - OAB:15.785-PR, 

José das Graças de Souza Duraes - OAB:27.670/PR

 Certifico, que intimo o requerente, artavés do seu advogado, para que 

promova a devida distribuição das cartas precatórias expedidas, nos 

termos da decisão juntada na Ref: 149.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-75.2019.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000052-75.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 1.344,76; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias(Doc 

vinculado) PORTO DOS GAÚCHOS, 26 de março de 2020 TANIA 

ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000015-48.2019.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000015-48.2019.8.11.0019; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[Honorários Advocatícios em 

Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada 

dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, 

se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias(Documentos 

vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 26 de março de 2020 TANIA 

ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000131-54.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 9.285,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 26 de março de 

2020 GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000137-95.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 6.749,19; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 26 de março de 

2020 GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000138-80.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 957,18; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 
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Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 26 de março de 

2020 GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000140-50.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 4.173,60; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 26 de março de 

2020 GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-35.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000141-35.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 7.499,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 

2020 GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000143-05.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000143-05.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 7.499,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-20.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000142-20.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 2.504,16; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000144-87.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000144-87.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 1.760,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000146-57.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000146-57.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 1.669,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000147-42.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000147-42.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 6.160,35; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-47.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (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: 

1000179-47.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 11.440,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-62.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (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: 

1000178-62.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 11.440,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-10.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (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: 

1000175-10.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 10.288,62; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000189-91.2018.8.11.0019

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000189-91.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 6.275,57; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

(Documentos vinculados). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de março de 2020 

GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000181-17.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 5.280,30; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias (Documentos vinculados). PORTO DOS 

GAÚCHOS, 27 de março de 2020 GIDEAO DA SILVA SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital
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Edital 8/2020-CPAN

1. A Doutora Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a Lei n. 9.099/1995, Lei Complementar 

Estadual n. 270/2007, Provimento n. 40/2018-CM e alterações posteriores, 

resolve alterar o item 8.2 do Edital 7/2020-CPAN, passando a vigorar com 

a seguinte redação:

"8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

(...)

8.2. Considerando a pandemia COVID-19 - Novo Coronavírus -, bem como 

a Portaria-Conjunta n. 249/2020-CPANe Portaria n. 29/2020-CGJ, as 

inscrições do processo seletivo de cadastro de reserva para 

credenciamento de conciliadores estão suspensas por prazo 

indeterminado."

2. As demais disposições do Edital n. 7/2020-CPAN - que não forem 

incompatíveis - ficam inalteradas.

3. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital.

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

(Assinado digitalmente)

JANAÍNACRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002472-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001637-42.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI SPANHOLI (EXECUTADO)

MADESPOL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

ALOYR WALDERLEY SPANHOLI (EXECUTADO)

WENES PERES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001637-42.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADESPOL IND. 

E COM. DE MADEIRAS LTDA, WENES PERES DOS SANTOS, CLAUDINEI 

SPANHOLI, ALOYR WALDERLEY SPANHOLI Vistos, etc; Considerando o 

endereço desconhecido da parte requerida, conforme AR devolvido e 

derradeiramente juntado, o que inviabiliza a citação por meio de oficial de 

justiça, intime-se a procuradoria para dar andamento ao feito, em 30 dias, 

visando o seu regular prosseguimento. Certificado o decurso do prazo, 

retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000576-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA 90086503120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000576-83.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADRIANA 

SOARES DE OLIVEIRA 90086503120 Vistos, etc; Considerando o teor da 

certidão do oficial de justiça, intime-se a fazenda pública para dar 

andamento ao feito, em 30 dias, visando o seu regular prosseguimento. 

Certificado o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

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

Processo Número: 1001704-07.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. J. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

CICERA JANUARIA COSTA OAB - 045.233.403-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. A. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001704-07.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): A. J. J. A. REPRESENTANTE: CICERA JANUARIA COSTA RÉU: 

WALTER AGUIAR ALVES FILHO Vistos, etc; A.J.J.A. menor impúbere, 

representada por sua genitora CÍCERA JANUÁRIO COSTA, ingressou com 

a presente AÇÃO DE ALIMENTOS C/ ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face 

de WALTER AGUIAR ALVES FILHO. Determinada a emenda da inicial para 

anexar os documentos indispensáveis ao processamento da demanda - fl. 

02, a autora juntou às fls. 04/22. Antes mesmo do recebimento da inicial, a 

parte autora apresentou a desistência da ação. Vieram os autos à 

conclusão. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento 

que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos às 

fls. 24/25. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001120-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA CUNHA SOUSA (REQUERIDO)

JAUBIS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001120-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDIVINO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: JAUBIS PEREIRA DA SILVA, BRENDA CUNHA 

SOUSA Vistos, etc. Diante da juntada do endereço atualizado do genitor 

da menor, designo audiência de conciliação para o dia 12 de agosto de 

2020, às 17h00min (horário oficial de MT). Intimem-se as partes 

pessoalmente. Atente-se para o endereço do requerido constante no 

termo retro. No mais, cumpra-se conforme a decisão inicial. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002001-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CONRADO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002001-14.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): FLAVIO CONRADO BARBOSA RÉU: BANCO BRADESCO 

Cuida-se de Ação de Conhecimento c/c pedido de declaração de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e tutela 

antecipada ajuizada por FLÁVIO CONRADO BARBOSA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A., já devidamente qualificados. Aduz a parte 

autora que, ao tentar realizar abertura de crediário nas lojas Gazin, na 

cidade de Confresa/MT, para aquisição de um eletrodoméstico (máquina 

de lavar roupas), foi impedido, por seu nome encontrar-se negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito. Após busca na entidade, 

verificou-se a existência de dez folhas de cheques protestadas em seu 

nome, pelo motivo 12, promovida pelo banco demandado. Assim, procurou 

o banco e descobriu, ainda, contratos de financiamentos realizados em 

seu nome, os quais nunca teve conhecimento. Assim, pretende, 

liminarmente, que seja determinado para que o banco requerido exclua o 

seu nome de seus arquivos, diante da indevida inclusão e cobranças 

indevidas comprovadas pelos documentos acostados. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 17/46. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

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 merece prosperar, visto que os documentos juntados aos 

autos demonstram, a princípio e em cognição sumária, a probabilidade do 

direito deduzido no sentido de que o requerente não firmou contrato e/ou 

transação com o banco demandado, pois as dívidas noticiadas teriam sido 

feitas por pessoa utilizados de documentos falsos, conforme se observa 

dos boletins de ocorrência e provas orais colhidas nas Delegacias de 

Polícia de Confresa e Palmas. O perigo de dano é evidente, tanto é pela 

possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte autora, 

visto que é produtor rural e ficará privada de realizar transações 

comerciais. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

a tutela de urgência, determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito - 

SPC, a exclusão do nome do autor dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida, Banco 

Bradesco S.A., no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

do banco demandado, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Nos termos do art. 334, do CPC, cite-se o banco requerido e intime-se o 

requerente para a audiência de conciliação no dia 04 de dezembro de 

2019, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do CPC). Defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte-MT, 22 de outubro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1001146-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYKA FABIULA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FRANCISCO DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001146-35.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): GESSYKA FABIULA FERREIRA DE SOUZA REU: EVERTON 

FRANCISCO DE JESUS Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de 

alimentos, com pedido de tutela de urgência proposta por M.F.de S de J., 

representada pela genitora GESSYKA FABÍULA FERREIRA DE SOUZA em 

desfavor EVERTON FRANCISCO DE JESUS, todos qualificados nos autos. 

O polo ativo desistiu da continuidade do procedimento e pediu a extinção 

do processo, por conseguinte, foi prolatada sentença homologando a 

desistência. Na Sequência, a causídica que representa o requerente 

pugnou pela fixação de honorários, haja vista sua atuação como 

advogada nomeada. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

DECIDO. Com efeito, compulsados os autos extrai-se que a patrona da 

parte autora foi devidamente nomeada por este Juízo, consoante se infere 

da certidão acostada com a inicial. Contudo, não houve fixação de 

honorários na sentença contida no ID n. 24505487. Assim sendo, condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 03 URH, em favor da 

advogada Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT 25.186. Expeça-se a 

respectiva certidão. No mais, cumpra-se conforme determinado na 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002042-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE ELIAS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURAILDO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002042-78.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: LAIANE ELIAS CAMILO REQUERIDO: JURAILDO DIAS DOS 

SANTOS Vistos, etc. O artigo 731 do Código Processual Civil trata sobre a 

homologação do divórcio ou da separação consensual, diz que “a 

homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os 

requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os 

cônjuges.”. Em análise aos presentes autos, verifico que há carência das 

respectivas assinaturas de ambos os consortes, junto a peça vestibular, 

assim, para evitar eventuais nulidades INTIME-SE os requerentes, via de 

seu advogado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias seja corrigida a 

ausência das assinaturas supramencionadas. Após, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002162-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DAMACENO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIA de tal (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002162-24.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIVINO DAMACENO NOGUEIRA REU: ELIVANIA DE TAL 

Vistos, etc; Considerando que a parte ré não foi localizada para ser 

citada, bem como a ausência de informação de sua correta identificação e 

seu atual endereço(fls. 22/24), nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 

256, inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC). Transcorrido o prazo supra in albis, 

certifique-se e nomeio como curador especial, o Dr. Nelton Schwingel, 

OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado da presente nomeação e 

para apresentação de resposta nos autos. Após, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002397-88.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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DARIDA LARINE FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL MORAES DOS SANTOS (REU)

DIEGO MORELLO (REU)

DIEGO MORELLO - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002397-88.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DARIDA LARINE FERREIRA SILVA REU: DIEGO MORELLO - 

EPP, DIEGO MORELLO, NATANAEL MORAES DOS SANTOS Vistos, etc; 

DÁRIDA LARINE FERREIRA SILVA ajuizou Ação Indenizatória por Danos 

Morais, Materiais, Estéticos, Lucros Cessantes e Pensionamento em face 

de DIEGO MORELLO e NATANAEL MORAIS DOS SANTOS. Juntou os 

documentos de fls. 25/152. Realizada audiência de conciliação, restou 

inexitosa (fls. 179/180). Respostas apresentadas às fls. 181/231 e 

233/247. Impugnação às fls. 249/260. Assim, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1001492-83.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLENAIA ALVES REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILD DA ROCHA LUZ (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001492-83.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): CLENAIA ALVES REIS REU: GILD DA ROCHA LUZ Vistos, etc. 

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, 

processe-se em segredo de justiça. Por se tratar de demanda que visa o 

recebimento de alimentos, defiro o pedido de gratuidade judiciária. 

Folheando o caderno processual, constato que a relação de parentesco 

entre a demandante e a parte requerida, restou demonstrada, bem como 

que o rito da Lei de Alimentos é mais benéfico. Pois bem, atenta aos 

preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos 

do Código Civil e considerando a idade da requerente, bem como que é 

obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos filhos e 

sopesando, ainda, a falta de elementos que comprovem os rendimentos do 

polo passivo, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, devidos a partir da citação, isso, para possibilitar a 

satisfação das necessidades mínimas da Requerente e o adimplemento 

por parte do Requerido. Designo audiência de Conciliação para o dia 12 de 

agosto de 2020, às 16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Cite-se o demandado e intime-se a representante legal do autor para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus respectivos 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do feito e 

daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e prolação de 

sentença. Caso a parte autora tenha indicado o número da conta bancária 

para depósito, conste no mandado de citação. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 26 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000517-27.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000517-27.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: WESLEY INACIO DA 

SILVA Vistos, etc; BANCO BRADESCO S.A., por intermédio de advogado 

constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face 

de WESLEY INÁCIO DA SILVA, devidamente qualificados, pleiteando 

liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem: MARCA: VOLVO; 

MODELO: FH 400V 6X2; COR: BRANCA; FAB.: 2008;MOD,: 2009; CHASSI 

98VASG0CI9E744847; PLACA: IAG 7868; UF: TO; RENAVAM: 987315943. 

Argumenta a parte autora que concedeu ao requerido um financiamento 

no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por meio de uma cédula de 

crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, para ser restituído por 

meio de 48(quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de 

R$ 2.223,00. Ocorre que a parte requerida encontra-se inadimplente 

desde 15.10.2019, sendo o total para purgação da mora em R$ 65.068,92. 

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 documentos. Em seguida, em consulta ao site do TJ/MT, 

constata-se o recolhimento das custas judiciais. É o breve 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 efetivação 

de notificação extrajudicial pessoal (fl. 56). Encontra-se presente ainda o 

perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se 

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 CPC, 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 MARCA: VOLVO; 

MODELO: FH 400V 6X2; COR: BRANCA; FAB.: 2008;MOD,: 2009; CHASSI 

98VASG0CI9E744847; PLACA: IAG 7868; UF: TO; RENAVAM: 987315943, 

descrito no contrato juntado ao feito. 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, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do CPC. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002001-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CONRADO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002001-14.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): FLAVIO CONRADO BARBOSA RÉU: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc; FLÁVIO CONRADO BARBOSA ajuizou demanda em face de 

BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados, que nominou de ação 

de conhecimento c/c com pedido declaração de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais e tutela antecipada. Aduziu a parte autora 

que, ao tentar realizar abertura de crédito na Loja Móveis Gazin, na cidade 

de Confresa/MT, para aquisição de um eletrodoméstico, foi impedido, por 

seu nome se encontrava negativado perante os órgãos de proteção ao 

crédito. Após busca efetuada, verificou-se a existência de dez folhas de 

cheques protestadas em seu nome, pelo motivo 12, promovida pelo banco 

ora demandado. Assim, procurou a instituição bancária e descobriu, ainda, 

contratos de financiamentos realizados em seu nome, os quais nunca teve 

conhecimento. Assim, requereu, liminarmente, a exclusão do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, diante da indevida inclusão e 

cobranças indevidas. Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/47. 

Por meio da decisão de fls. 48/49, foi deferida a tutela de urgência e 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, sendo que na 

ocasião a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 81). 

Devidamente citada, o requerido apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 

91/113). Impugnação às fls. 116/123. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR – Da ausência de 

condição da ação – Falta de interesse de agir. Analisando a preliminar 

arguida pela parte ré, acerca da falta de interesse de agir, sob o 

fundamento de que o autor não buscou a solução do conflito pela via 

administrativa, não merece acolhimento. Isso porque, em razão do Princípio 

da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXXV 

da Constituição da República, tem-se como prescindível o prévio 

requerimento administrativo como condição para a propositura de ação. 

Neste sentido, nosso Tribunal de Justiça/MT: “EMENTA: 

1000370-53.2018.8.11.0032 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

ROSÁRIO DO OESTE/MT Recorrente: BANCO BRADESCO S/A Recorrido: 

ELVES DOS SANTOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 03/10/2019 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO 

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO 

AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (N.U 1000370-53.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019). Ante o exposto, restando 

evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar 

arguida. Não havendo outras preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. DO 

MÉRITO. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). 

Registrando que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

O requerente alega que, “ao tentar realizar abertura de crediário nas lojas 

Gazin na Cidade de Confresa-MT para compra um novo eletrodoméstico 

(máquina de lavar roupas), foi impedido por encontrar seu nome 

negativado perante os Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA Após 

busca na entidade verificou-se a existência de 10 (dez) folhas de cheque 

protestadas em seu nome, pelo motivo 12, promovidas pela Requerida – 

Banco Bradesco (Extrato da Consulta em anexo)”. Após prestar as 

devidas declarações e levantar informações junto a Polícia judiciária de 

Confresa/MT e Palmas/TO, o autor se dirigiu ao Banco do Bradesco para 

saber sobre as 10 (dez) folhas de cheques que estavam contando em 

seu nome, mesmo sem nunca ter tido conta na instituição, quando que 

para sua surpresa, descobriu além das folhas de cheque, possuía um 

financiamento no valor de R$ 50.087,45 (cinquenta mil e oitenta e sete 

reais e quarenta e cinco centavos), Contrato: 413380676 e 

6504867264339433, (extrato em anexo), bem como descobriu que o 

veículo “JEEP RENEGADE” havia sido financiado em seu nome pelo Banco 

do Bradesco, sob contrato: 006 3 004626755, no valor de R$ 38.000,00 

(trinta e oito mil reais). Desse modo, diante dos fatos, registrou boletim de 

ocorrência e requereu perante a requerida a devolução valor cobrado 

indevidamente. O requerido apresentou contestação, salientando que a 

lide poderia ter sido resolvida administrativamente e que mero 

aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por danos 

morais. Ao final, manifestou pela improcedência da ação (fls. 91/113). Da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial MERECE 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constata-se que restou demonstrada que o nome do autor foi negativado 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC/SERASA, em 26.06.2019, pelo motivo de eventual devolução de 

cheques – fls. 44/46. Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar 

contestação, a parte requerida não informou que o procedimento atinente 

à obrigação foi devidamente realizado, bem como não anexou aos autos 

documentos capazes de comprovar, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte autora. Desse modo, não restou demonstrada a 

existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão. Assim, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção, confirmando-se a liminar 

já deferida. Do dano moral O dano moral pode ser conceituado como uma 

lesão a direitos da personalidade concretamente merecedores de tutela. In 

casu, restou comprovado nos autos o fato de ter sido o nome do autor 

indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, em 

decorrência da conduta adotada pelo banco requerido. Verifica-se, ainda, 

que o apelo à instituição bancária para que o equívoco fosse corrigido foi 

ignorado. Mesmo alertada pelo autor sobre a fraude, o banco demandado 

não excluiu o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pelos 

documentos juntados às fls. 137/140, constata-se que no momento do 

ajuizamento da ação o nome do autor ainda estava negativado por conta 

do apontamento em questão (resposta da consulta em 29/01/2020). 

Somente houve a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito, após a concessão da liminar na decisão às fls. 48/49. Com isso, a 

restrição perdurou por mais de 06 (seis) meses. Consoante entendimento 

consolidado no STJ, nos casos de inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes, os danos morais são presumidos ou in re ipsa, isto é, 

prescindem de prova, posto que o prejuízo decorre do próprio fato ilícito. 

Nesse sentido: “É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o 

entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 

de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos.” ( STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, 

Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje 02.05.2011). No mesmo 

sentido: STJ, REsp 1.105.974/BA, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 13.05.2009. Cumpre ressaltar que o nome é um direito da 

personalidade com proteção fundamental. Portanto, inquestionável que a 

inscrição indevida do nome da autora enseja reparação por dano moral. 

Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, 

atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do 

bem jurídico lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, 

sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A autora 

requer a condenação da empresa requerida no pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Todavia, 

entende-se que o valor deve ser fixado, a fim de guardar correlação com 

a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento. 

Desse modo, considerando todo o exposto, entendo como justo a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que em meu pensar atende 

ao escopo legal de indenizar o demandante sem lhe causar 

enriquecimento sem causa, nem torna iníqua ou insignificante a reparação. 

Ao passo que repercute no patrimônio do banco requerido sem exageros 

ou excessos, mostrando-se condizente com o caso concreto. Dispositivo. 

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos, para: I) - declarar a inexistência de débito em 

nome do autor oriundo do Contrato n.º 006.3.004626755 (fls. 35/43) bem 

como concernente a dez folhas de cheques devolvidas, descritas à fl. 

139, referente à aquisição de crédito junto ao banco requerido, mantendo 
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a liminar antes deferida; II) - condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da 

inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

(Súmula 54 do STJ). III) - Por conseguinte, extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. CONDENO, 

ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2.º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000220-54.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA JOSE ROGERIO DA 

SILVA AMORIM REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Em análise aos autos, verifica-se que mesmo 

sendo devidamente intimada por meio de seu advogado a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacarque o enunciado 

nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO BARROS ASSUNCAO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000460-43.2019.8.11.0059. REQUERENTE: AURELIANO BARROS 

ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispenso o relatório, 

conforme previsão do artigo 38 da lei 9.099/95. É sucinto o relatório, até 

porque dispensável. Fundamento e decido. Primeiramente, deixo 

registrado, de antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo 

envolve, em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de 

questões de fato (que restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz 

de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, I do 

Código de Processo Civil. I – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO O termo inicial 

do prazo prescricional, no entendimento do STJ, está pacificado no 

sentido de o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a 

proposição de ação indenizatória, decorrente de inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, é a data em que o consumidor toma ciência do 

registro desabonador, além do mais o prazo é de 5 anos. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas 

razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão 

agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Desse modo, rejeito a preliminar 

de prescrição Concernente a alegação de falta de extrato de negativação 

e inépcia da inicial, tenho que as alegações da ré, se confundem com o 

mérito da ação, por isso rejeito as preliminares. II – DO MÉRITO Quanto ao 

mérito, está incontroverso que o autor teve seu nome negativado pela 

requerida em cadastro de inadimplentes por supostos débitos que 

possivelmente decorrente de contrato celebrado entre autor e as rés. Com 

efeito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos 

autos, tenho que assiste razão a parte autora. Pois a ré não se 

desincumbiram do seu ônus de mostrar relação contratual com a 

requerente. Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, 

ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao 

exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido cercar-se de 

cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o 

mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos 

do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa 

forma, a empresas ré assumem os riscos de sua atividade empresarial, 

inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, devendo 

suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, entendo 

presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no 

ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da 

parte reclamada em proceder a negativação de débito por uma dívida que 

não se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade revela-se na 

relação lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da parte 

reclamada com a cobrança indevida e negativação do seu nome, que 

ocasionou prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que 

entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo 

esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado 

pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação 

entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, 

pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade 

daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano 

a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador 

do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de 
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indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do 

Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição 

Federal também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos 

termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". No 

presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a desencadear a 

consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do 

requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os meros 

aborrecimentos do cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. 

Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos morais 

sofridos pelo requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre do 

próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas 

que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da 

Turma recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que 

diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação 

do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos 

patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00 proporciona uma adequada compensação pe la 

dor/constrangimento sofrido, até porque a negativação é antiga e vai 

incidir juros desde o evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Reclamadas ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (mil reais) corrigidos pelo índice 

do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 

do STJ; Bem como para DECLARAR inexistentes os débitos discutidos na 

inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. P.R.I.C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABINER JOSE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/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):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001209-94.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ABINER JOSE ARRUDA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n.º 9.099/1995. Procedo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 335, 

inciso I do Código de Processo Civil. Fundamento e decido. Sustenta a 

autora que contratou com a autora um plano pós pago, contudo as faturas 

começaram a vir com valores exorbitantes, por essas razões pleiteia 

danos materiais e morais. A requerida informa que o plano foi devidamente 

contratado pelo autor, que não há ato ilícito, bem como não tem dano moral 

indenizável. Quanto ao mérito, está incontroverso que o contratou o plano 

pós pago da requerida, o que paira controvertido é o valor das faturas e a 

multa cobrada pelo cancelamento. Com efeito, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que assiste razão 

em partes a autora. Primeiramente, tenho que as faturas foram 

devidamente cobradas de acordo com o que o autor utilizou, conforme se 

observa pelos extratos anexos a contestação. Por isso não vislumbro 

danos materiais. Quanto à multa contratual de R$ 300,00, a ré não 

conseguiu comprovar gastos com a administração que justificasse a 

cobrança de multa por alteração de planos ou cancelamento, bem como 

vantagens extras que estariam atreladas a cada plano tampouco a 

respectiva previsão contratual. Neste caso, é devido o cancelamento tão 

somente da multa contratual no valor de R$ 300,00. Igualmente, neste caso 

não há que se falar em dano moral, notadamente se observa que o autor 

não foi negativado pela ré, tão pouco gerou maiores transtornos, que 

pudessem atingir o seu íntimo. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão 

somente para cancelar a multa de rescisão contratual no valor de R$ 

300,00 e IMPROCEDENTES os danos materiais e morais. Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000739-63.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALESSANDRA NICOLAU 

ZANON REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ALESSANDRA 

NICOLAU ZANON move a presente ação declaratória e indenizatória 

contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, alegando que se cientificou da 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela parte ré no 

valor de R$ 935,78 em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, 

contudo, a autora desconhece tais débitos. Afirma que a ré negou fé à 

recusa de existência de relação entre as partes e inscreveu a divida 

inexistente do autor em cadastro público de inadimplentes. Sustenta que 

tentou resolver a situação de forma administrativa, mas não obteve 

sucesso. Pretende desta forma, que seja declarado inexigível o débito, 

determinando que a requerida efetive o cancelamento do apontamento, 

bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A requerida foi devidamente citada, designada audiência de 

conciliação que restou infrutífera, apresentaram contestação. Quanto ao 

mérito, o Banco requerido afirma não haver dano moral, pois há outra 

negativações posteriores. Alegou também ilegitimidade, não se atentando 

a emenda a inicial. É sucinto o relatório, até porque dispensável. 

Fundamento e decido. Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se 

afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou 

a produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, 

porque não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto 

que a celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de 

exclusividade e de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que 

restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, 

procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o 

comando normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. 

Autor e réu participam da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único e 

art. 25, caput e § 1º do CDC). Deste modo, tem-se que restou sobejamente 

demonstrada a legitimidade da empresa ré para figurar no polo passivo da 

demanda e, por conseguinte, a sua responsabilidade pela eventual falha 
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na prestação do serviço contratado. Por isso, rejeito a preliminar 

suscitada. Bem como rejeito a inépcia da inicial, pois, os documentos 

carreados aos autos são suficientes para julgar o mérito da ação. Quanto 

ao mérito, está incontroverso que o autor teve seu nome negativado pela 

requerida em cadastro de inadimplentes por suposto débito decorrente de 

contrato celebrado entre autor e ré. Com efeito, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a 

parte autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus de mostrar a 

legitimidade da inscrição no órgão de proteção ao crédito. Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao exercer sua atividade 

empresarial, é dever do requerido cercar-se de cuidados para não lesar o 

consumidor de forma irresponsável. Não atuando dessa forma, a empresa 

ré assume os riscos de sua atividade empresarial, devendo suportar os 

ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, entendo presentes os 

requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, 

nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da parte 

reclamada em proceder a negativação de débito por uma dívida que não 

se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade revela-se na relação 

lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da parte reclamada com 

a cobrança indevida e negativação do seu nome, que ocasionou prejuízo 

moral e financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que entre a ação e o 

resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato 

gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima 

deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e 

dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código 

Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu 

com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e 

cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da Turma 

recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in 

reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 4.000,00 proporciona uma 

adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido, até porque não 

havia negativação pré existente, contudo, tinha alguns apontamentos 

posteriores, o que não retira a ilegalidade do ato praticado pela ré. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00, 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como para 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 935,78 Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000261-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ROSEMERI MARCIA MENEGAT REU: ROSELI APARECIDA 

MENEGAT Vistos, etc. Analisando os documentos acostados aos autos às 

fls. retro para fins de comprovação da impossibilidade da parte autora 

arcar com as custas processuais, DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revogação. Abra-se vista 

ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 26 de 

março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001371-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (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 

1001371-55.2019.8.11.0059 SANTANA PINTO BARROS JURANES DOS 

SANTOS 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 partes para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de março de 

2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001891-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO SIMPLICIO DOS REIS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001891-15.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: CLARINDO SIMPLICIO DOS REIS JUNIOR LITISCONSORTES: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a certidão 

acostada pelo Sr. Gestor de Secretaria às fls. retro, intime-se o 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000524-19.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000524-19.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA Nos termos dos artigos 

320 e 321 do CPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do CPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000778-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. J. V. C. (REQUERENTE)

M. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. J. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000778-26.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: MAURO PEREIRA CHAVES, K. D. J. V. C. REQUERIDO: EIDE 

DE JESUS VIEIRA Vistos, etc. Considerando a manifestação da parte 

autora no ID 24052792, bem como o fato de que o autor possui a guarda 

provisória da infante desde 09/07/2019 (ID 21468447), DEFIRO o pedido e 

determino à requerida a entrega dos documentos pessoais da criança, no 

prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista serem imprescindíveis para que a 

infante possa tomar vacinas. Para o não cumprimento da determinação, 

determino multa diária a ser fixada oportunamente. Decorrido o prazo 

supramencionado, retornem os autos conclusos. Em tempo, considerando 

o pedido formulado pela requerida na audiência de conciliação, nomeio o 

advogado Dr. CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO, OAB/MT 22160-B, para 

representar a parte requerida, o qual deverá ser cadastrado no sistema e 

intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas 

necessárias nos autos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte - MT, 26 de Março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000524-19.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA (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 

1000524-19.2020.8.11.0059 RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA MARIA VALDIRENE DE JESUS 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 para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial 

a fim de comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do 

CPC). Porto Alegre do Norte/MT, 27 de março de 2020. RENATA DE 

CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RAMOS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

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 

1000211-58.2020.8.11.0059 SIDNEY RAMOS FARIAS CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL 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: a) instrua o feito com as três últimas declarações de 

imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita ou 

recolha as taxas e custas processuais sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito. b) instrua o feito com comprovante de residência devidamente 

atualizado. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de março de 2020. RENATA DE 

CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001891-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO SIMPLICIO DOS REIS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

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 

1001891-15.2019.8.11.0059 CLARINDO SIMPLICIO DOS REIS JUNIOR 

ESTADO DE MATO GROSSO CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o o embargante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

março de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora 

Judiciária

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Em análise dos embargos de declaração apresentados, nota-se 

nitidamente que os argumentos utilizados possuem o interesse/condão de 

rediscutir a matéria anteriormente decidida; digo isto pelo fato que o 

Embargante registra no decorrer dos aclaratórios que: “Não fora citado a 

distinção da prisão deste réu com as do processo 124349, desta 

comarca, onde há vários réus, em crime de tráfico e associação ao 

tráfico. Tendo suas prisões revogadas, por fundamentos que também se 

prestariam para o Breno”.

 Neste sentido, não sendo os embargos de declaração o meio para se 

rediscutir a matéria, deve o mesmo ser rejeitados, até mesmo porque, se 

assim fosse (os fundamentos utilizados para um caso sendo aplicado em 

todos os demais processos), o Supremo Tribunal Federal teria proferido 

um “habeas corpus” coletivo, liberando todos os detentos do País.

Desta maneira, com base nos fatos e fundamentos apresentados, DEIXO 

DE CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos 

do § 2° do artigo 620, do Código de Processo Penal.

 No mais, quanto ao pedido de consulta médica, OFICIE-SE o Diretor da 

Cadeia Pública local, para que providencie o atendimento do Acusado pelo 

médico designado a atender a unidade prisional, devendo ser juntado aos 

presentes autos o relatório do atendimento médico, conforme requerido 

pelo Órgão Ministerial.

A presente decisão servirá, excepcionalmente, como ofício requisitório.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 6994-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:14175/A, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 (...) No que tange a respeito da higienização prejudicada do acusado, 

gerando com isso feridas e infeções, não há nos autos nenhum 

documento probatório que comprove esse fato. E caso isso venha a ser 

comprovado entende esse juízo sendo esse um motivo por si só hábil para 

gerar a liberdade do acusado. Para esse motivo se entender o caso, cabe 

requerimento para o Diretor da Cadeia municipal, para que seja analisado 

caso a caso e que medidas excepcionais que solucionem essa situação 

seja tomada.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 EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO.Proceda-se 

as intimações 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.: 58438 Nr: 2439-96.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giliardo Costa Araujo, vulgo "biga"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Considerando os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público 

Estadual (ref. 36), intime-se a Defesa Técnica para apresentar suas 

Contrarrazões dos Embargos, no prazo legal.

Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Alegre do Norte, 27 de março de 2020

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000368-11.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000368-11.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: JUCINEIDE 

FERREIRA FERNANDES Endereço: FAZENDA 4 IRMÃOS, SN, 

COMUNIDADE POSTINHO, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO RODRIGO PEREIRA 

Endereço: RUA PINHEIRO, SN, CADEIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS, ZEFERINO I, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, 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 Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 Hora: 12:15 

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. PORTO ESPERIDIÃO, 27 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 
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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):

 Cod. Proc.: 66197 Nr: 445-71.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO AMARAL RIBEIRO, JULIAN 

AMARAL, Leandro Peron, Douglas de Jesus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, jeferson santana da silva - OAB:19102, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:MT/19.495 B

 IMPULSIONO AUTOS PARA INTIMAR NOVAMENTE O réu LEANDRO 

PERON PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-06.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010009-06.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 24.031,80 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Financiamento de 

Produto, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDOMIRO SILVA BARROS 

Endereço: Sítio SANTA CRUZ, S/N, ESTRADA DE ACESSO A BR 364 

GLRIA SENTIDO PORTO KM DOIS PRIMEIRO STIO ENTRANDO NA 

PAINEIRA, ZONA RUAL, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO E DO POLO 

PASSIVO NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, acima qualificado, 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: 

16:00 Tipo: Conciliação juizado Sala 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, 27 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: 1000051-81.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000051-81.2018.8.11.0098. REQUERENTE: SILVANA DOS SANTOS 

SILVA TOMAZ 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 
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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 o 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 do 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. Contudo, 

pelo que evidenciam os documentos trazidos aos autos, especificamente 

o extrato das negativações juntado com a inicial, se vê que a parte 

reclamante conta com outra restrição comercial, anterior a negativação 

objeto da ação. Resta comprovado que a outra restrição não foi discutida 

em juízo sendo considerada legítimas, concluindo-se que a restrição 

comercial imposta pela reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao 

reclamante. Dessa forma, no que concerne aos danos morais, em análise 

à declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora possui 

OUTRA RESTRIÇÃO, devendo ser aplicada a súmula 385 do STJ: 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. Não pode se dizer moralmente 

atingido aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato 

do SPC. Não é possível reconhecer que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. 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, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 27 de março de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-22.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MUQUISSAI MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000042-22.2018.8.11.0098. REQUERENTE: AGUINALDO MUQUISSAI 

MASSAVI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama 

por mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do 

Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que 

provoca crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 

é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 
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documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a parte 

autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que terceiros 

obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, 

do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par 

disso, em recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e 

captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu 

dos Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 

0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, 

detectou-se inclusive crime de falsidade documental de faturas de 

consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação da parte 

autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta detraída das provas 

trazidas aos autos pela requerida. A requerida por sua vez, contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se vê através dos 

documentos anexados com a contestação, a requerida trouxe aos autos 

várias faturas de serviços, comprovando assim, a contratação, o que 

justificou o encaminhamento do nome do promovente ao rol de 

inadimplentes. O autor não apresentou nenhuma justificativa que pudesse 

dar causa que aqueles documentos não fossem do mesmo, comprovando 

a contratação, o consumo e o débito. Uma vez provada à contratação, e 

não tendo o autor juntado nenhum comprovante de pagamento dos 

débitos, resta provada também a existência dos débitos que originaram a 

negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

O que se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que 

move a máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico 

através de inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o 

fato narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 124,37 (cento e vinte e quatro reais e trinta e sete 

centavos) acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. CONDENO ainda, a parte 

autora e sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de 

má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atribuída em R$ 10.124,37 (dez mil, cento e vinta e quatro reais e trinta e 

sete centavos), o que perfaz o montante de R$ 1.012,43 (mil e doze reais 

e quarenta e três centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E 

TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte 

ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos 

(art. 777 do NCPC), por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma 

vez que não houve defesa pela parte ré. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícias (art. 54 e art. 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. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  - - - - - - - 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 15 de Abril de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-43.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000114-43.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SANDRO LUCIO RODRIGUES 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 3. Decido. 

4. A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. 5. Diante da contumácia da parte promovente, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. 6. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), condeno a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 7. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 8. Intimem-se. Porto Esperidião, 19 de julho de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-97.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Trânsito em Julgado 

Certifico que a R. sentença transitou em julgado PORTO ESPERIDIÃO, 27 

de março de 2020 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-72.2015.8.11.0098

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:

MERQUIDES MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010035-72.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 165,31 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MERQUIDES MARTINS DA SILVA Endereço: Avenida BEIRA RIO, 

S/N, BEIRA RIO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 17/08/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 27 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: 1000045-74.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MACONHAO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Transito em Julgado 

Processo: 1000045-74.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.127,40; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a R. 

sentença transitou em julgado. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de março de 2020 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-44.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MACONHAO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Transito em Julgado 

Certifico que a R. sentença transitou em julgado. . PORTO ESPERIDIÃO, 27 

de março de 2020. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-88.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIANA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão de Transito em Julgado 

Certifico que a R. sentença transitou em julgado. . PORTO ESPERIDIÃO, 27 

de março de 2020. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251584
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000013-06.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SOLANGE DE SOUZA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca 

crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não 

poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é 

verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões 

óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a parte 

autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que terceiros 

obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, 

do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par 

disso, em recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e 

captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu 

dos Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 
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0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, 

detectou-se inclusive crime de falsidade documental de faturas de 

consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação da parte 

autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta detraída das provas 

trazidas aos autos pela requerida. A requerida por sua vez, contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência. De outro lado, a empresa 

reclamada demonstrou a legitimidade da cobrança, através dos 

documentos acostados com a contestação. Havendo inclusive faturas de 

utilização de serviços. Por isso que, com o devido respeito, as 

circunstâncias aqui examinadas permitem a conclusão pelo efetivo 

fornecimento do serviço. Portanto, não há evidência do propalado 

comportamento abusivo. Dessa forma, a empresa cumpriu com seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC, demonstrando a 

legitimidade da inscrição pelos débitos inadimplidos. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação 

com a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se 

ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, 

ao ingressar com ação declaratória de indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má 

fé da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, 

essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, 

isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, 

como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua 

prova é difícil, o que tem levado a doutrina a contentar-se com meros 

indícios, desde que veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância 

de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. CONDENO o patrono constituído, de ofício, por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.448,00 (mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que 

não houve defesa pela parte ré. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com baixa. Sem custas processuais e honorárias advocatícias 

(art. 54 e art. 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. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  - - - - - - - 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 06 de junho de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Processo Número: 1000324-89.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KESSY JHONES DA CONCEICAO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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. 1000324-89.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.240,39 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

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

Nome: KESSY JHONES DA CONCEICAO DANTAS Endereço: Rua Joaquim 

B. de Freitas, 287, AVENIDA JANUÁRIO SANTANA DO CARMO, S/N, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-970 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 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: 16:45 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 
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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, 27 de março de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA REITAS (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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-89.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KESSY JHONES DA CONCEICAO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

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

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000324-89.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.240,39 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KESSY JHONES DA 

CONCEICAO DANTAS Endereço: Rua Joaquim B. de Freitas, 287, 

AVENIDA JANUÁRIO SANTANA DO CARMO, S/N, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-970 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 17/08/2020 Hora: 

16:45 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

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. 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. (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, 27 de março de 2020. FÁTIMA ADRIIELLY 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.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.8/2020-QUE

O Doutor Conrado Machado Simão, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Querência/MT, em substituição Legal e no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

RESOLVE:

 1. DA DISTRIBUIÇÃO E DO PROTOCOLO

A partir de 20/03/2020 (sexta-feira) toda a distribuição de processos 

cíveis ocorrerá exclusivamente pelo Sistema PJE. O servidor Walteyr 

Rodrigues Barbosa o qual ficará responsável pela distribuição, trabalhará 
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em regime de teletrabalho e de sobreaviso durante o horário de expediente 

(12h às 19h – MT) e estará disponível dentro deste período para 

atendimento via e-mail: querencia@tjmt.jus.br e telefone (66) 99634-8505.

1.2. Os protocolos e ofícios advindos da Delegacia de Polícia devem, 

também, ser realizados através dos sistemas eletrônicos SEEU e PJE, 

respectivamente. Em caso de impossibilidade, devem ser encaminhados 

para o e-mail querencia@tjmt.jus.br.

1. DA SECRETARIA

2.1. Em obediência aos artigos 2º e 5º da Portaria Conjunta 249/TJMT de 

18/03/2020, os servidores da Secretaria atuarão em regime de teletrabalho 

movimentando os Sistemas PJE, SEEU, SISCONDJ, Apolo Eletrônico e 

BNMP da seguinte forma:

a) Expedição de Ofícios, Certidões e Cartas de Intimação (com posterior 

encaminhamento dos documentos após o término do prazo previsto na 

Portaria Conjunta 249/TJMTde 18/03/2020);

b) Expedição de Alvarás Eletrônicos (referentes aos processos do 

Sistema PJE) pelo Sistema SisconDJ;

c) Expedição de Alvará de Soltura e Mandados de Prisão pelo Sistema 

BNMP;

d) Expedição de Guia de Acolhimento Institucional e outras medidas 

urgentes relacionadas a Infância e Juventude;

e) Fazer remessa eletrônica de processos do Sistema SEEU e PJE;

f) Movimentação dos processos do Apolo Eletrônico com remessa e 

expedição de documento.

2.2. Os servidores da Secretaria que atuarão em regime de teletrabalho 

são: Miriã Brito do Carmo, Narjana Roberta Kroth, Millaine Francisca Lopes 

da Silva e Roger Maurício Campos dos Santos.

2.3. O horário de trabalho dos servidores que atuarão em regime de 

teletrabalho é das (12h ás 19h MT) ficando disponibilizado o e-mail 

querencia@tjmt.jus.br para contato relativo aos processos urgentes e 

apenas durante o horário de expediente.

2.4. Os servidores que não atuarão em teletrabalho, deverão compensar 

os serviços posteriormente, conforme previsto no artigo 2º, §2º da 

Portaria Conjunta 249 PRES/TJMT de 18/03/2020, por não possuírem 

acesso à internet, sendo eles: Maria Amélia Silva vieira.

3. DO GABINETE

3.1. Os assessores e magistrados trabalharão durante o horário de 

expediente via teletrabalho, conforme determinado em Portaria Conjunta 

249/TJMTde 18/03/2020.

 3.2. Para informações acerca de processos que se encontram conclusos 

os advogados poderão entrar em contato pelos telefones (66) 98433-5792 

(Andressa) e (66) 9.8444-4773 (Israel) ou pelos endereços eletrônicos 

israel.gomes@tjmt.jus.br ou andressa.bombonati@tjmt.jus.br, nos termos 

da portaria expedida anexa.

4. DO ATENDIMENTO

4.1. O atendimento por parte do magistrado foi regulado pela portaria 

expedida pelo mesmo, a qual se encontra anexa.

5. DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

5.1. Os Oficiais de Justiça receberão as decisões para cumprimento via 

e-mail, devendo se ater ao cumprimento de medidas urgentes, evitando a 

exposição desnecessária em ambiente público.

 5.2. Os Oficiais de Justiça que não possuírem impressora em suas 

residências poderão efetuar pedido de acautelamento a este juízo, 

informando o número do tombo do equipamento, bem como de resma de 

papel suficiente ao cumprimento dos mandados.

 5.3. No caso de cumprimento de Alvará de Soltura ou Mandado de Prisão, 

bem como às Medidas Protetivas de Urgência devem os Oficiais de Justiça 

realizar o cumprimento tomando as devidas precauções de distância e 

medidas sanitárias.

6. DA CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

6.1 Fica AUTORIZADA , nos termos da Decisão da Presidência proferida 

no expediente nº 0012855-33.2020.8.11.0000, a cessão de impressoras e 

equipamentos de informática aos servidores que demandem tais 

ferramentas para exercer suas funções, ressaltando que deverá durar no 

máximo pelo período previsto na Portaria Conjunta nº 249/TJMTde 

18/03/2020.

 6.2 A Diretoria do Foro deverá providenciar o necessário para a cessão, 

registrando em Ata o pedido escrito, seu destinatário e o equipamento a 

ser cedido (características, itens – CPU, mouse, nobreak, teclado e 01 tela 

– e tombo). Após a cessão deverá ser comunicado ao DMP, por e-mail 

dmp@tjmt.jus.br, para controle e fiscalização.

 6.3. Fica consignado que o servidor deverá zelar pelo equipamento 

recebido, não sendo admitida em nenhuma hipótese a violação de eventual 

lacre do equipamento ou qualquer danificação no tombo do mesmo, sob 

pena de responsabilização cível e criminal.

 6.4 A entrega dos equipamentos solicitados deverá ser fiscalizada pela 

Coordenadoria Militar.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Caberá a Gestora Judicial elaborar um plano mínimo de trabalho para 

cada servidor.

7.2. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão 

registrar diariamente os processos movimentados durante o expediente 

forense, cabendo a Gestora Judicial fiscalizar a quantidade de atos 

praticados por seus servidores, para evitar que a produção fique aquém 

do normal. Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/TJMT 

de 18/03/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato.

7.3. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pelo Juiz Diretor do 

Foro desta Comarca.

7.4. Desta Portaria deve ser dada ciência à Subseção da OAB/MT 

(Querência), Ministério Público, Delegacia de Polícia, Presidência e 

Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7.5. Remeta-se cópia dessa Portaria para publicação junto ao DJE e para a 

Coordenadoria de comunicação.

7.6. Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

De Canarana para Querência-MT, 20 de março de 2020.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

da Comarca de Querência/MT

em substituição Legal

ANEXO I

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor CONRADO MACHADO SIMÃO, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Querência/MT, em substituição Legal e no uso de suas 

atribuições legais,Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – 

Novo Coronavírus - e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta 

n. 247/2020 de 16 de março de 2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Única de Querência/MT, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através dos telefones (66) 98433-5792 

(Andressa) ou (66) 9.8444-4773 (Israel) ou pelos endereços eletrônicos 

israel.gomes@tjmt.jus.br ou andressa.bombonati@tjmt.jus.br para o 

regular agendamento.

 Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

 I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

 II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

 III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

 V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

 VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

 VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

 §1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

 §3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

 §4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;
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 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

 Art. 4º os atendimentos virtuais poderão ocorrer em todos os dias úteis, 

durante todos os dias de expediente forense ordinário.

 Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

 §1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

 Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

 Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete.

 Art. 8° Esta portaria entra em vigor em 20/03/20.

De Canarana/MT para Querência/MT, 20 de março de 2020

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

da Comarca de Querência/MT

em substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 17931 Nr: 1120-06.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agropecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:94.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 Vistos.

Intime-se a parte contrária para manifestação - DJE (arts. 9 e 10 do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49710 Nr: 2380-74.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ELISEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, ELO SERVIÇOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos sobre a juntada de ref. 82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3291 Nr: 283-58.2004.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Ferres Schimithi 

(Promotor de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramos de Barros 

Júnior - OAB:17.199/PA

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono o presente feito para intimar 

a Defesa do Réu via DJE para que apresente alegações finais no prazo de 

5 (cinco) dias.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-36.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da Legislação 

vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

requerente, para no prazo de 15(quinze), providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro Cidade de Bom Jesus do Araguaia, para que cumpra o 

mandado de CITAÇÃO. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 27 de março de 2020. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-64.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIRMINO FERREIRA (EXECUTADO)

RICARDO BRUNO DO AMARAL SILVA (EXECUTADO)

MARINEZ DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

KHEZHYA GABRIELA GODOY COSTA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O PATRONO DA PARTE EXEQUENTE do inteiro teor da decisão id. 

28299074, bem como da Certidão de id. 30774305, para que formalize o 

requerimento de restituição de valores junto a Diretoria do Foro desta 

Comarca, com os dados imprescindíveis constantes da Instrução 

Normativa SCA n.° 02/2011 PJMT, mencionados na certidão retro. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 27 de março de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 525-92.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Soares Pereira, Ricardo da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:, Sérgio Barros Alves Lima - OAB:MT/ 
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 INTIMAÇÃO da defesa, acerca da decisão proferida, cujo dispositivo é a 

seguir transcrito: "Por essas razões, INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva apresentado às fls. 427/431. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Feitas as devidas comunicações, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de

Mato Grosso no prazo de cinco dias (inteligência do art. 601 do CPP) 

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Às providências. 

De Canarana para Ribeirão Cascalheira/MT, 26 de março de 2020. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69033 Nr: 413-89.2020.811.0079

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdRC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS COSTA BATISTA - 

OAB:24731/O

 CERTIFICO que o Advogado Constituído pelo indiciado, conforme pedido 

juntado aos autos na Ref. 11, foi devidamente habilitado no feito com o seu 

cadastramento no Sistema Apolo.

 Nesse sentido, impulsiono o presente feito para INTIMAR o Nobre 

Advogado do investigado acerca da decisão proferida na data de 

16/03/2020, bem como para que MANIFESTE-SE no presente feito 

requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-63.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALTINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA 

AVENIDA Padre João Bosco, 2310, Centro - RIBEIRÃO CASCALHEIRA 

Vistos em correição. Diante do oferecimento da contestação, intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 

(cinco) dias, conforme consignado no Termo de audiência. De outra parte, 

no que se refere a reiteração do pedido de tutela de urgência de natureza 

satisfativa, não vislumbro a presença dos seus pressupostos 

autorizadores, ao menos neste momento processual. É que a tutela 

almejada antecipadamente na inicial está a demandar análise dos 

elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em 

juízo de certeza a ser proferido após a angularização processual e 

formação do contraditório. Compulsando os autos, não evidencio, em uma 

análise sumária, plausibilidade do direito, bem como não restou cabalmente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável. Inteligência do teor da 

lição modelada no art. 300 do Código de Processo Civil. Logo, não há 

requisitos hábeis a sacrificar o contraditório neste momento. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência reiterado pela 

parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Ribeirão Cascalheira/MT, 1 de junho de 2017. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-02.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RAIMUNDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Frigo e Correia LTDA - ME (REQUERIDO)

ELOI ILARIO FRIGO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010026-02.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamante para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Ribeirão Cascalheira, 15 de agosto de 2017. 

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor Administrativo Matrícula 10.8013

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-02.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RAIMUNDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Frigo e Correia LTDA - ME (REQUERIDO)

ELOI ILARIO FRIGO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010026-02.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamante para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Ribeirão Cascalheira, 15 de agosto de 2017. 

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor Administrativo Matrícula 10.8013

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37421 Nr: 881-13.2015.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rian Oliveira Novato - 

OAB:MT0025931O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso cumulado com pedido de guarda 

proposto por Solange Rosa Rodrigues Gonçalves em desfavor de Clebio 

Alessandro Aparecido Gonçalves.

Inicialmente, a parte autor objetivou a decretação do divórcio entre as 

partes, bem como a concessão da guarda dos filhos em seu favor.

O requerido não foi encontrado para fins de citação.

O Ministério Público manifestou apontou que não há interesse no 

processo, em razão dos adolescentes terem atingido a maioridade.

É o relatório, Decido.

Indefiro o pedido da parte autora.

Isso porque, diante da inexistência de citação do réu, a triangularização da 

relação processual não foi formalizada, não sendo possível o julgamento 

antecipado do feito.

Cite-se o requerido por edital no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40550 Nr: 1115-58.2016.811.0052

 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: Monica Valéria Ferrari Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Campanhia de Seguro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 SENTENÇA

Aqui se tem Ação de Cobrança c/c pedido de indenização, proposta por 

Monica Valéria Ferrari dos Santos em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, ambos qualificados nos autos.
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Ressai dos autos que as partes entabularam acordo extrajudicial e 

requereram a sua homologação, visando por fim a demanda e 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.

 É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

CPC).

 Sendo assim, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme pactuado pelas partes.

Isento de custas, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

P.R.I.C

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & BDINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca do comprovante 

bacenJud (Id. 30669017). Rio Branco/MT, 27/03/2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-82.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - MS18501 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5(cinco) dias. Rio Branco/MT, 27/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-30.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rio Branco/MT, 27/03/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-11.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRISTINA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rio Branco/MT, 27/03/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-79.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA TOSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rio Branco/MT, 27/03/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-84.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON CUSTODIO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 
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INTIMAR as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

nos termos do art. 370 do CPC, justificando-as, sob risco de indeferimento. 

Rio Branco/MT, 27/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-39.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ROSILEIDE DA SILVA FRANCALINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rio Branco/MT, 27/03/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-38.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR TOLEDO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rio Branco/MT, 27/03/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-20.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JARDIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000547-20.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARCOS JARDIM DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, proposta por Marcos 

Jardim de Souza em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo). A parte autora 

requereu a extinção da presente demanda, sob o argumento de 

inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de prova pericial 

das gravações de áudios carreadas nos autos (suposto contrato de 

adesão por ligação telefônica), (Id. 24616015). Intime-se a parte requerida 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do pedido de extinção da 

parte autora. Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELANE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000573-18.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROSELANE DA COSTA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifiquei que o processo está 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. Em síntese, sustenta a parte autora que é credora 

da parte reclamada no valor total de R$ 3.435,33, referente a dois 

cheques que voltaram pelo motivo 11 e 12. Nota-se que a parte promovida 

foi regularmente citada (id. 22329439), e não compareceu à sessão de 

conciliação e também deixou de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do 

art. 344 do CPC. 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 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, 

pois a pretensão se mostra 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 à revelia da parte promovida, e JULGO 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR o 

reclamado em pagar à parte autora a importância de R$ 3.435,33 (três mil 

quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), 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 data do vencimento do título; e 

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: 1000009-73.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

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: 

1000009-73.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LUZIA SOUSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38) Trata-se de Reclamação Cível objetivando o restabelecimento do 

serviço de telefonia fixa, a qual afirma a Reclamante estar adimplente. 

Alegou a parte promovente que efetuou pagamento da fatura de consumo 

do seu celular por intermédio de código de barras encaminhado através de 

mensagem SMS, contudo, mesmo após o pagamento o serviço foi cortado. 

No mérito pede reparação em danos morais e repetição de indébito do 

valor pago. Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar e invertido o ônus 

da prova, sendo possibilitado ao réu a indicação das provas pretendidas 

para deslinde da demanda. A demandada apresentou defesa, em forma de 

contestação e afirmou que a fatura, no valor R$ 81,83 (oitenta e um reais 

e oitenta e três centavos), foi paga somente no dia 12/01/2018, o que 

ensejou o bloqueio da linha telefônica. Por conseguinte, a parte promovida 

deixou de apresentar réplica à contestação conforme depreende-se da 

certidão de id. 25845216. É a suma do essencial. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. A pretensão é procedente. A Reclamante alega que ser 

cliente da Reclamada em razão de contrato de prestação de serviço de 

telefonia fixa. Afirma que restou inadimplente em relação à fatura do mês 

de setembro/2017. Afirma que recebeu um código de barras para 

pagamento do valor de R$ 81,83, para efetuar o pagamento da fatura em 

aberto, qual seja setembro/2017. Aduz que pagou o boleto para a quitação 

da citada fatura no dia 03/10/2017 e juntou comprovante no id. 11305633. 

Mesmo após o pagamento o seu telefone foi bloqueada. Em contato 

telefônico com a reclamada foi informada de que o código de barras 

informado era fraudulento. Na sua defesa a Reclamada alega apenas que 

o pagamento somente foi realizado e que o boleto adimplido pela 

Reclamante seria falso e que, por isso, não reconhece o pagamento com 

referência ao mês de maio/2019. Dessa forma, afirma que inexiste dever 

de reparação em danos morais por inexistir falha na prestação de serviço. 

Como já descrito, a Reclamante consumidora da Reclamada pagou boleto 

relativo ao mês de setembro/2017 acreditando ter sido expedido 

corretamente pela empresa, no entanto, a Ré não reconhece o boleto e o 

pagamento imputando culpa a terceiros. Acontece que a ocorrência de 

fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, 

pois decorre do risco do empreendimento, o qual não pode ser imputado 

ao consumidor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE 

PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO 

FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A 

ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do 

fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não 

podendo ser imputado ao consumidor. A não entrega de produto adquirido 

pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores 

configura dano moral in re ipsa. A situação se enquadra na teoria do risco 

da atividade desenvolvida pelos recorridos. Sentença reformada. 

RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais em que a parte recorrente afirma, em suma, que adquiriu um 

aparelho televisor um suporte de TV dos recorridos, pagando para tanto o 

valor de R$ 1.459,07 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete 

centavos) através de boleto bancário. Alega que, contudo, não recebeu 

os produtos adquiridos, pois soube através dos recorridos que o boleto 

utilizado para pagamento era fraudado e nada poderia ser feito. Sobreveio 

sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da 

necessidade de perícia. Entendeu o juízo singular que há necessidade de 

realização de perícia no documento fraudado. Nas razões recursais a 

parte recorrente argumenta que não há complexidade de causa e postula 

a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões. Eis o 

relatório. VOTO Egrégia Turma: O juízo a quo extinguiu o processo sem 

resolução do mérito por entender que o deslinde da controvérsia depende 

da realização de prova pericial. Todavia, a fraude nesse caso é manifesta, 

tanto que os próprios recorridos reconhecem que o boleto é falso, sendo 

desnecessária a realização de prova pericial. Assim, a desconstituição da 

sentença é medida que se impõe. Considerando que a questão tratada nos 

autos é exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e 

informações suficientes para imediato julgamento da lide, passo à 

apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza 

o artigo 1.013, § 3º do NCPC. No caso em apreço, os recorridos 

reconhecem que houve fraude na emissão do boleto encaminhado ao 

e-mail do recorrente. Entendo que a ocorrência de fraude no boleto 

bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de 

risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao 

consumidor. Ademais, é certo que para localização dos dados do 

consumidor, especialmente seu endereço, valores da transação bancária 

e data de vencimento, os falsários se utilizaram de falha no sistema de 

segurança dos recorridos. Nesse sentido, colaciono jurisprudência: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS 

EFETUADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE RENDIMENTOS DO AUTOR 

APESAR DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE 

POR MEIO DE BOLETO ADULTERADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO POR PARTE DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. 

INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. PROVA DE ERRO NO 

PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO DO BANCO AO DOBRO 

DO INDEVIDAMENTE EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 

SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Tendo a instituição financeira reconhecido 

a ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, verifica-se que o 

Banco/Apelante não demonstrou a segurança necessária, 

enquadrando-se no que dispõe o § 1º, artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, falhando na prestação do serviço. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços pelos defeitos em sua prestação é objetiva, ou 

seja, independente da aferição de culpa, devendo o banco réu responder 

pela falha na prestação de seus serviços, não havendo falar em culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros no caso. Devida a repetição de 

valores na hipótese de cobrança em excesso, independente de prova de 

erro no pagamento, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa. Não 

demonstrado o procedimento doloso do credor na cobrança indevida, não 

há falar em condenação ao dobro do indevidamente exigido. Os valores 

exigidos indevidamente devem ser restituídos de forma simples, com 

acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos 

pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Havendo vencedor e vencido haverá sucumbência recíproca, 

impondo-se a distribuição das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios na proporção da vitória e derrota de cada parte. Apelação 

Cível provida parcialmente. (Processo nº 1281416-1, 16ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Paulo Cezar Bellio. j. 03.12.2014, unânime, DJ 23.01.2015). 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECEBIMENTO PELA AUTORA DE BOLETO 

ADULTERADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. FRAUDE 

CARACTERIZADA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. DEVER DE RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, O VALOR 

PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. O ato fraudulento, ao integrar o risco da atividade, 

caracteriza fortuito interno e, portanto, sem habilidade técnica para 

configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do 

consumidor vítima da fraude ou de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, da 

Lei nº 8.078/90. 2. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, que prevê: As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias. 3. In casu, a própria ré admite ser 

fraudulento o boleto recebido pela autora para pagamento da primeira e 

segunda prestações referentes ao contrato de financiamento firmado 

entre as partes. Escorreita, portanto, a sentença ao determinar a 

restituição, de forma simples, do valor pago em duplicidade pela parte 

autora. 4. Ademais, os documentos de fls. 28/30 demonstram a existência 

de divergência entre o endereço constante no sistema da requerida 

(incorreto) daquele informado pela autora no contrato de compra e venda 

do veículo (correto), evidenciando o erro por parte da financeira ré no 

cadastro dos dados da consumidora. Noutro giro, restou incontroverso 

nos autos que a recorrida somente recebeu os boletos para pagamento 

das três primeiras parcelas ajustadas, após ter efetuado reclamação junto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 194 de 272



ao PROCON. Falha na prestação de serviços configurada. Nesse 

contexto, deve a parte ré providenciar o envio do carnê referente ao 

financiamento do veículo, conforme previsto no contrato. 5. É pacífica a 

jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da 

personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do 

consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano 

presumido (in re ipsa), não havendo que se falar, portanto, em prova de 

sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito. 6. O valor de R$ 

2.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem a título de danos morais, 

mostra-se razoável e proporcional. 7. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula de 

julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação. (Apelação Cível do Juizado Especial nº 20140610093624 

(848845), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, 

Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca. j. 10.02.2015, DJe 23.02.2015). 

CONSUMIDOR. E-COMMERCE - PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. 

PAGAMENTO POR BOLETO - CÓDIGO DE BARRAS FRAUDADO - BOA-FÉ 

DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL CAUSADO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPÓTESE DE REPONSABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A geração fraudulenta de boleto bancário 

destinado ao pagamento pela aquisição de produto eletrônico na 

modalidade e-commerce é de responsabilidade da empresa de comércio 

eletrônico, salvo prova de culpa do consumidor ou de terceiro. 2. A mera 

suposição da existência de vírus e outras fraudes não apuradas, não 

afasta a responsabilidade da empresa ré pela reparação dos danos 

causados ao consumidor por defeito relativo à prestação do serviço, não 

sendo legítimo se exigir do consumidor o conhecimento técnico descrito 

em defesa, ainda mais quando não há evidências de que o consumidor 

tenha sido instruído sobre os riscos implicados na operação comercial. 3. 

Ademais, se esse tipo de fraude tem sido recorrente como afirmado pela 

própria ré, caberia a ela comprovar que seu site é seguro, mediante 

certificado ou outro documento equivalente, ou alertar o consumidor 

quanto a possível ocorrência de fraude consistente na modificação do 

código de barras do boleto bancário no momento do fechamento do 

pedido, ressaltando a necessidade de conferência do código de barra e 

do beneficiário, ou, ainda, instituir modalidade outra de emissão de boletos 

mais segura. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Diante 

da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais 

(Lei nº 9.099/95), condeno o banco recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa. (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20151310002036 (903982), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Asiel Henrique de Sousa. j. 03.11.2015, DJe 

06.11.2015). Assim, não há como afastar a responsabilidade dos 

recorridos pelos fatos descritos na inicial. O recorrente comprovou o 

pagamento do boleto, no valor de R$ 1.459,07 (mil quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e sete centavos). Tal montante deverá ser-lhe 

restituído na forma simples, acrescido dos consectários legais. Quanto 

aos danos morais, entendo que eles também restaram configurados. 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. No caso, o 

requerente, ao adquirir o produto tinha a legítima expectativa de poder 

utilizá-lo. Ao não recebe-lo teve sua expectativa frustrada, de modo a 

repercutir na sua esfera íntima, configurando, portanto, o dano moral. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano 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. Na hipótese presente, 

infere-se que os recorridos não agiram com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica do recorrente pode ser classificada como moderada, 

se comparada a outras adversidades. Os recorridos também foram vítimas 

de falsários. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorridos 

solidariamente ao pagamento de: a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação; b) R$ 1.459,07 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete 

centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Sem honorários. É como voto. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito ? Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) Aliás, a mera suposição da 

existência de fraudes não apuradas não afasta a responsabilidade da 

empresa pela reparação dos danos causados ao consumidor de boa fé, 

até mesmo porque não é legítimo se exigir do consumidor o conhecimento 

técnico, conforme descrito na contestação, especialmente em razão de 

não ter sido demonstrado nos autos que o consumidor tenha sido instruído 

sobre os riscos de fraudes como a em questionamento. Nesse sentido 

segue julgado da Egrégia Turma Recursal: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA DO MICRO-ONDAS LG 

MIRROR GRILL MH 7049C (30 LITROS) EM SITE - BOLETO FRAUDADO - 

NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO DE BOA FÉ PELO AUTOR - FRAUDE 

EVIDENTE PELA NÃO COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO À LOJA 

VIRTUAL - RISCO DO EMPREENDIMENTO -AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE - 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO E 

QUE DEVE SER SUPORTADO PELO ESTABELECIMENTO VIRTUAL - 

INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DO BOLETO - 

DANO MATERIAL COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em tela, resta mais que 

evidente que o consumidor, efetuou aquisição de mercadoria, consistente 

em micro-ondas LG Mirror Grill MH 7049C (30 Litros), na data de 

05/11/2015, no site-www.submarino.com.br, pagando de boa-fé boleto 

bancário expedido através do Banco do Brasil (mov.1.4). 2. A ocorrência 

de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, 

pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser 

imputado ao consumidor. 3. A não entrega de produto adquirido pelo 

consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura 

dano moral in re ipsa. A situação se enquadra na teoria do risco da 

atividade desenvolvida pelos recorridos. 4. A mera suposição da 

existência de vírus e outras fraudes não apuradas, não afasta a 

responsabilidade da empresa ré pela reparação dos danos causados ao 

consumidor por defeito relativo à prestação do serviço, não sendo legítimo 

se exigir do consumidor o conhecimento técnico descrito em defesa, ainda 

mais quando não há evidências de que o consumidor tenha sido instruído 

sobre os riscos implicados na operação comercial. 5. Ademais, se esse 

tipo de fraude tem sido recorrente como afirmado pela própria ré, caberia 

a ela comprovar que seu site é seguro, mediante certificado ou outro 

documento equivalente, ou alertar o consumidor quanto a possível 

ocorrência de fraude consistente na modificação do código de barras do 

boleto bancário no momento do fechamento do pedido, ressaltando a 

necessidade de conferência do código de barra e do beneficiário, ou, 

ainda, instituir modalidade outra de emissão de boletos mais segura. 6. 

Ainda, é certo que a empresa deveria ter agido com maior zelo, evitando 

que situações como o presente caso em apreço. 7. Dessa forma, a 

responsabilidade da empresa, se dá a partir do momento em que permite 

que falsários utilizem o nome da empresa para aplicar golpes virtuais. 8. 

Assim, necessário se faz o reconhecimento da procedência do pedido no 

tocante a responsabilidade da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL, do site 

www.submarino.com.br, em indenizar o autor. 9. Sentença que merece 

ser mantida em sua integralidade. 10. Recurso conhecido e improvido. 

(TRMT, Processo nº 8088150-73.2016.811.0001, rel. Juíza Patrícia Ceni, jul 

17/04/2018, publicado 18/04/2018). De outra banda, é necessário 

destacar que o código de barras recebido pela Reclamante possuía 

aparência de veracidade, pois nele se observa a referência da fatura 

vencida e o mesmo valor da fatura devida pela parte promovente. 

Portanto, sob a análise do homem médio não havia dúvidas quanto à oferta 

constante do citado código de barras, daí porque a Reclamante, induzida, 

optou por realizar o pagamento da fatura em aberto. Por outro lado, a 

Reclamada sequer comprovou nos autos que tenha investigado e 

providenciado alertar seus consumidores, de maneira eficaz, a respeito de 

eventuais fraudes na emissão de boletos ferindo, com isso, inclusive, ao 

dever de informação. No que tange ao pedido para compensar danos 

morais, não pode ser acolhido eis que houve apenas inadimplemento 
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contratual e, nesses casos, não se tem reconhecido como ato lesivo 

suficiente para causar dano moral indenizável. Quanto ao pedido de 

restituição, também não ser deferido, porque o serviço foi prestado pela 

reclamada. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

ajuizada por LUZIA SOUSA DE OLIVEIRA em desfavor de OI S/A para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id.11498392 dos autos e 

para CONDENAR a Reclamada a restituir à autora o valor de R$ 163,66 em 

razão de ter pago valores quando os serviços de telefonia estavam 

suspensos. A atualização do valor deve operar-se aplicando-se o índice 

correspondente à Taxa Selic do período entre o pagamento pela autora até 

a data do efetivo pagamento. 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 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. No que tange ao pedido para compensar danos morais, não pode ser 

acolhido eis que houve apenas inadimplemento contratual e, nesses 

casos, não se tem reconhecido como ato lesivo suficiente para causar 

dano moral indenizável. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda ajuizada por LUZIA SOUSA DE OLIVEIRA em desfavor 

de OI S/A para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no 

id.11498392 dos autos e para CONDENAR a Reclamada a restituir à autora 

o valor de R$ 163,66 em razão de ter pago valores quando os serviços de 

telefonia estavam suspensos. A atualização do valor deve operar-se 

aplicando-se o índice correspondente à Taxa Selic do período entre o 

pagamento pela autora até a data do efetivo pagamento. REALIZADOS 

ESSES REPAROS, 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: 1000225-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLEIA SOUZA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (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: 

1000225-34.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ROSECLEIA SOUZA BENTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

analisando os autos, constata-se que o presente feito refere-se a caso de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, eis que foi oportunizado as partes a requerer produção 

de outras provas, tendo elas optado pelo julgamento antecipado da lide. A 

demanda versa sobre relação de consumo com inversão do ônus da 

prova deferida por este Juízo, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 

8.078/90. Analisando o caderno processual, verifiquei que a parte 

promovida arguiu preliminar de ausência de documento indispensável, de 

comprovante de endereço, contudo, improcede a preliminar posto que o 

vício revela-se plenamente sanável, não podendo ser atribuído a parte, 

ônus excessivamente prejudicial de extinção do feito, razão pela qual 

passa-se à análise do mérito. Alega a parte requerente, em suma, que 

recebeu fatura no valor de R$ 147,01, afirmando que ser indevida a 

cobrança, após a cobrança solicitou o cancelamento do plano e pagou as 

faturas remanescente. A requerida, na contestação, alega que a 

requerente não realizou o pagamento da fatura pela prestação do serviço, 

e, ainda, que não foi solicitado cancelamento, o serviço foi cortado devido 

a inadimplência. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, 

inexistindo nos autos qualquer prova acerca comprovante de pagamento 

das últimas faturas pagas. A parte promovente juntou aos autos apenas 

extrato de negativação, contudo, afirma na petição inicial que realizou o 

pagamento das últimas faturas antes do pedido de cancelamento, mas não 

juntou comprovante. Em contrata partida a empresa reclamada juntou no 

id. 17051608 que não foi adimplida. A parte promovente não apresentou 

impugnação as alegações da parte promovida. A parte promovida juntou 

com a defesa as telas de seu sistema que demonstram a utilização de 

seus serviços pela parte requerente. A parte requerente, por sua vez, 

não demonstrou ter realizado o pagamento dos serviços contratados até o 

pedido do cancelamento. Logo, não é cabível o pleito de declaração de 

inexistência do débito, tampouco o pedido de danos morais. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE UMA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADA. 

ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU O CANCELAMENTO DAS DUAS LINHAS 

TELEFONICAS. AUSENCIA DE PROVAS. INCIDENCIA DO ART. 333, I, DO 

CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. Cabe ressaltar que, mesmo que o caso concreto verse sobre 

relação de consumo, a parte autora não se exime de comprovar fatos 

constitutivos do seu direito, consoante art. 333, I, CPC, o que não o fez, 

razão pela qual é inviável acolher a sua pretensão. A recorrente não 

trouxe aos autos nenhuma prova hábil a comprovar a sua tese narrada na 

inicial. Suas alegações não foram comprovadas. Deveria a demandante 

ter, ao menos, comprovado a solicitação de cancelamento de uma das 

linhas telefônicas, no entanto, não apresentou número de protocolo do 

atendimento, não indicou o nome do atendente, nem a data do ocorrido. 

Diante disso, não tendo a autora apresentado indicio mínimo acerca de 

suas alegações, não lhe assiste o direito de ser indenizada em razão dos 

alegados danos morais sofridos. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002462398 RS , Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 

11/03/2010, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/03/2010. ) Diante da fundamentação exposta, e do que 

mais constam nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. 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 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: 1000924-88.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000924-88.2019.8.11.0052. REQUERENTE: BRUNA RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: ROGÉRIO XAVIER Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que em 

audiência de conciliação, as partes se compuseram para por fim ao litígio, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC. Sem custas, despesas processuais, ou honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das partes, 

consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 
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Juizado 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: 1000175-71.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R ROSA - EPP (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-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: 

1000175-71.2019.8.11.0052. REQUERENTE: NAILZA FERREIRA DOS 

SANTOS GUEDES REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, D R 

ROSA - EPP 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.28920419, 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. 29748863, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000172-53.2018.8.11.0052. EXEQUENTE: ROSANGELA ROCAS 

RODRIGUES EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram para por fim ao 

litígio, conforme petição de id. 29021863, 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. 30399454, 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: 1000283-03.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DE CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (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 SENTENÇA Processo: 

1000283-03.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CARLITO DE CARVALHO 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram para por fim ao litígio, 

conforme petição de id. 29163124, 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. 30623273, 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 RIO BRANCO, 25 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-33.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000572-33.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JACSON PEREIRA DE SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifiquei que o processo está 

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. Em síntese, sustenta a 

parte autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 960,73, 

referente a dois cheques que voltaram pelo motivo 11 e 44. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada (id. 2226251), e não compareceu 

à sessão de conciliação e também deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 344 do CPC. 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 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, pois a pretensão se mostra 

devidamente amparada documentalmente, além de não existir qualquer 
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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 à revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de CONDENAR o reclamado em pagar à parte 

autora a importância de R$ 960,73 (novecentos e sessenta reais e setenta 

centavos), 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 

data do vencimento do título; e 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: 1000582-77.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000582-77.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifiquei que o processo está 

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. Em síntese, sustenta a 

parte autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 

6.216,48, referente a 3 cheques que voltaram pelo motivo 11 e 12. Nota-se 

que a parte promovida foi regularmente citada (id. 22329776), e não 

compareceu à sessão de conciliação e também deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do CPC. 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 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, 

pois a pretensão se mostra 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 à revelia da parte promovida, e JULGO 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR o 

reclamado em pagar à parte autora a importância de R$ 6.216,48 (seis mil 

duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), 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 data do vencimento do título; e 

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: 1000586-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE VALLERA CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000586-17.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: CLARICE VALLERA CAETANO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifiquei que o processo está 

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. Em síntese, sustenta a 

parte autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 616,50, 

referente a 3 cheques que voltaram pelo motivo 11 e 12. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada (id. 22330127), e não compareceu 

à sessão de conciliação e também deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 344 do CPC. 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 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, pois a pretensão se mostra 

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 à revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de CONDENAR o reclamado em pagar à parte 

autora a importância de R$ R$ 616,50 (seiscentos e dezesseis reais e 

cinquenta centavos), 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 data do vencimento do título; e 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: 1000585-32.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO TEIXEIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000585-32.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: EMIDIO TEIXEIRA BATISTA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifiquei que o processo está 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. Em síntese, sustenta a parte 

autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 650,00, 

referente a 3 cheques que voltaram pelo motivo 11. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada (id. 22367130), e não compareceu à 

sessão de conciliação e também deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 344 do CPC. 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 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, pois a pretensão se mostra 

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 à revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de CONDENAR o reclamado em pagar à parte 

autora a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 

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 data do 

vencimento do título (02/05/2018); e 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: 1000587-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO REIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000587-02.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIANO REIS DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifiquei que o processo está 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. Em síntese, sustenta a parte 

autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 1.397,10, 

referente a 3 cheques que voltaram pelo motivo 11 e 12. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada (id. 22367130), e não compareceu 

à sessão de conciliação e também deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 344 do CPC. 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 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, pois a pretensão se mostra 

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 procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de CONDENAR o reclamado em pagar à parte autora a 

importância de R$ 1.397,10 (mil trezentos e noventa e sete reais e dez 

centavo), 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 

data do vencimento do título – 16/10/2016; e 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: 1000590-54.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000590-54.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VALDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifiquei que o processo está apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, 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. Em síntese, sustenta a parte 

autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 1.645,30, 

referente a 3 cheques que voltaram pelo motivo 11 e 12. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada (id. 22263250), e não compareceu 

à sessão de conciliação e também deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 344 do CPC/2015. 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 contestar os fatos articulados pelo autor, 
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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, pois a pretensão se mostra 

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 procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de CONDENAR o reclamado em pagar à parte autora a 

importância de R$ R$ 1.645,30 (mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e 

trinta centavos), 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 data do vencimento do título – 16/10/2016; e 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

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-06.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/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 

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: 1000636-06.2019.8.11.0032 

REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DA SILVA 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. 30674567. 

Rosário Oeste, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-06.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/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 

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: 1000636-06.2019.8.11.0032 

REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DA SILVA 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. 30674567. 

Rosário Oeste, 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000401-73.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LARISA DE AGUIAR CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JANINI OAB - SP0197554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DONIZETE DA MOTTA (REQUERIDO)

 

Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM para que se proceda a distribuição da 

referida Carta Precatória à Vara Única desta Comarca, em razão do valor 

da causa, ou seja, ultrapassa o valor da Lei dos Juizados Especiais. Posto 

isto, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, DEFIRO o pleito da parte 

Exequente no tocante à realização da hasta pública. Desde já, nomeio 

como leiloeiro judicial Oficial o Sr. Flares Aguiar da Silva, com endereço na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.836, sala 607, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, para fins de designar datas 

para realização das hastas públicas (1ª e 2ª praças), cumprindo-se as 

formalidades legais, autorizando-o, desde já, a promover a ato em tela por 

meio exclusivamente eletrônico. Em seguida, expeça-se o edital para 

afixação no lugar de costume e publicação, fazendo-se constar a 

existência de eventual ônus. Em observância ao disposto no item 6.7.51 

da CNGC e art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de 

taxa de comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da 

arrematação, que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por 

cento). Frise-se, a propósito, que na hipótese de não realização da hasta 

pública em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do 

débito executado, será devido ao leiloeiro tão-somente o percentual de 

2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte 

executada. Intimem-se o Exequente, os devedores e o leiloeiro. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 16 de Dezembro de 2019. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000338-14.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (REQUERIDO)

ELIANE LETICIA GALETTE DALLANORA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000338-14.2019.8.11.0032 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (REQUERENTE) CAROLEN SPAGNOL - CPF: 

014.616.681-74 (REQUERIDO), ELIANE LETICIA GALETTE DALLANORA - 

CPF: 312.820.368-74 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não 

foi possível cumprir o mandado em desfavor de Carolen Spagnol porque o 

imóvel não foi localizado. Diversas tentativas foram feitas na intenção de 

localizar o imóvel, mas a região onde supostamente se localiza é muito 

extensa, apenas lotes de assentamento tem 625 e muitas outras 

propriedades rurais. Caso não seja fornecido um detalhamento de como 

chegar, um ponto de GPS da entrada ou um mapa explicado, não será 

possível cumprir o mandado. Rosário Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

CLEVERSON FERREIRA QUADROS Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000614-45.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MOURA DA COSTA OAB - RJ166735 (ADVOGADO(A))

TALITA KELSEY FERREIRA GOUVEIA OAB - DF48646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER AGAPITO DA SILVA (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 Certifico que 

intimo a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

S r .  O f i c i a l  d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento, no prazo 

de 5 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-17.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE DECISÃO Processo n.º: 1001075-17.2019.8.11.0032 REQUERENTE: 

PEDRO CORREA PEREIRA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 e seguintes do CPC. Preenchidos os requisitos legais, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a 

presente exordial. Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela 

concessão de liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à 

percepção dos proventos decorrentes da aposentaria por idade rural. Em 

um juízo de cognição não exauriente, infere-se dos autos que os 

pressupostos para a concessão da tutela antecipada de urgência ora 

pleiteada não se encontram presentes, conforme dispõe o artigo 300 do 

CPC. No caso, os elementos probatórios coligidos aos autos não permitem, 

por si só, com razoável grau de verossimilhança, supor que ao final do 

processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, sendo necessário, 

portanto, uma maior dilação probatória para elucidação dos fatos. Impende 

destacar, ainda, que a decisão da autarquia previdenciária tem natureza 

jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos atributos da 

presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, competindo assim à 

parte prejudicada, demonstrar cabalmente a existência de qualquer vício 

capaz de infirmá-lo, sendo necessária a oitiva de testemunhas para 

corroborar a tese firmada pelo autor da demanda. Assim, por ora, 

INDEFIRO a tutela antecipada requerida. CITE-SE o Requerido para que 

integre a lide e conteste a ação no prazo legal. Sendo o caso, proceda o 

(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, 

intime-se a autora para apresentação de impugnação. Após, voltem-me os 

autos conclusos para saneamento. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste, 13 de 

dezembro de 2019. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000415-86.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. (REQUERIDO)

S. B. D. S. (REQUERIDO)

 

1000415-86.2020.8.11.0032 CERTIDÃO Certifico que intimo a Diretoria do 

Foro para distribuir os autos no sistema GPsem a fim de intimar a Equipe 

PSICOSSOCIAL, deste Juízo para que, no prazo impreterível de 20 (vinte) 

dias, realize o estudo Psicossocial junto à residência da parte autora, a fim 

de avaliar suas reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado. 

Rosário Oeste/MT, 12 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERNANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000087-93.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ROSA FERNANDES DIAS RÉU: INSS Vistos. Defiro a juntada 

de substabelecimento, no prazo de 5 dias. Declaro encerrada a instrução 

processual. Sai a parte autora intimada a apresentar suas alegações 

finais no prazo legal. Em seguida, decorrido o prazo da autora, intime-se a 

autarquia para apresentar suas alegações finais. Em seguida, conclusos 

para sentença. ROSÁRIO OESTE, 29 de outubro de 2019. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000999-90.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/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: 1000999-90.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JUCELIA NUNES DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Certifico que a 

contestação apresentada pelo INSS - instituto nacional de seguridade 

social é tempestiva. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Parte 

Autora, na pessoa de sua advogada, para apresentar impugnação no 

prazo legal. Rosário Oeste, 27 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

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000090-14.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (OPOSTO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000090-14.2020.8.11.0032. 

OPOENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA OPOSTO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO Vistos em substituição. Cuida-se de Embargos à 

Execução Fiscal oposto por FÁBIO JÚNIOR DA SILVA onde figura como 

Embargado o ESTADO DE MATO GROSSO, ambos já devidamente 

qualificados nos autos. Formalizado os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. - DA AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO Dispõe o art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/1980, que 

“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução”. Deste modo, antes do oferecimento da defesa por meio de 

embargos, deve o executado garantir a execução através de uma das 

modalidades legalmente previstas no art. 9º, do mesmo Diploma alhures 

citado. Na espécie, tendo a parte embargante se omitido quanto à prévia 

garantia do juízo, há de se impor a rejeição liminar dos embargos opostos. 
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Consigo que a decisão citada pelo Embargante em sua inicial (Resp 

1.487.772) não se aplica ao caso dos autos, visto que, o próprio julgado 

dispõe acerca da necessidade de comprovação inequívoca de que o 

devedor não possua patrimônio. Não se confundindo essa “comprovação 

inequívoca” com o instituto da justiça gratuita, onde se presume verdadeira 

(juris tantum) a condição de hipossuficiência com a mera alegação na 

petição inicial. Afinal, a Execução Fiscal tem regramento próprio e não há 

qualquer permissivo que afaste a aplicação do art. 16, § 1º da Lei n.º 

6.830/1980, com base no critério da obtenção do benefício da Justiça 

gratuita. O julgado do Superior Tribunal de Justiça, utilizado como 

paradigma pelo Embargado, mitiga a exigibilidade da garantia integral do 

juízo como condição sine qua non da admissibilidade dos Embargos à 

Execução Fiscal, contudo, essa mitigação, é exceção e não regra, ou 

seja, nos termos da decisão da Corte Superior, a ausência de garantia 

integral da dívida pressupõe prova cabal no sentido de que a parte 

embargante não possui bens ou rendas suficientes a tanto. Prova essa 

que não foi produzida, sequer minimamente, nos autos. A alegada 

insuficiência não passou de mero argumento expendido pelo executado, 

uma vez que não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de 

amparar a alegação. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e 

de direito, REJEITO LIMINARMENTE os Embargos à Execução opostos, o 

que faço com fundamento no art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/1980. Por 

consequência, Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Deixo de condenar a 

parte embargante em honorários uma vez que não houve instauração do 

contraditório. Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para 

promover o prosseguimento do processo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-18.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE VALVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

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 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Processo: 1000480-18.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARIZETE VALVERDE REU: - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Parte Autora, por meio do 

seu advogado da r. sentença prolatada na id. 30594960.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-59.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000475-59.2020.8.11.0032. 

AUTOR: MARIA ROSA DE SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação distribuída em 

desfavor do INSS. Tendo em vista que esta Comarca dista mais de 70 km 

de sede de Vara da Justiça Federal, nos termos do art. 109, parágrafo 3º 

da CR/88, com redação dada pela EC 103/2019, c/c art. 15, inciso III, da Lei 

n. 5.010/66, com redação conferida pela Lei n. 13.876/2019, RECONHEÇO 

a competência delegada para processar e julgar o feito. DEFIRO o 

benefício da gratuidade judiciária. INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. Não há atestado contemporâneo indicando a incapacidade 

laborativa. O atestado médico mais recente fala em melhora do quadro 

clínico, o que por óbvio é insuficiente a fazer presunção de 

incapacidade/deficiência incapacitante e atual. CITE-SE o INSS para, 

querendo, apresentar contestação. Após, conclusos para saneamento. 

ROSÁRIO OESTE, 24 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-67.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NARCIZO DA COSTA (AUTOR)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000468-67.2020.8.11.0032. 

AUTOR: ADAO NARCIZO DA COSTA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação 

distribuída em desfavor do INSS. Tendo em vista que esta Comarca dista 

mais de 70 km de sede de Vara da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 

parágrafo 3º da CR/88, com redação dada pela EC 103/2019, c/c art. 15, 

inciso III, da Lei n. 5.010/66, com redação conferida pela Lei n. 

13.876/2019, RECONHEÇO a competência delegada para processar e 

julgar o feito. DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária. DEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela. A condição incapacitante da autora encontra-se 

devidamente demonstrada por meio de laudos e receituários médicos. 

Mutatis mutandis, aplica-se ao caso o teor da súmula 377 do STJ, a fazer 

presunção de deficiência ao portador de visão monocular. A 

vulnerabilidade financeira encontra aparente lastro probatório. A CTPS do 

autor não está assinada e há formulário de inscrição no CADÚNICO, a 

indicar situação de pobreza legal. Assim, DETERMINO ao INSS que 

conceda à requerente ADAO NARCIZO DA COSTA (CPF 897.985.971-68) 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL no valor de um salário mínimo, a contar da data 

da intimação. A EFETIVA implantação do benefício deverá ocorrer até 30 

(trinta) dias após a intimação, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil Reais), ficando autorizado o bloqueio via BACENJUD 

em caso de recalcitrância injustificada. CITE-SE o INSS para, querendo, 

apresentar contestação. INTIME-SE o INSS para cumprimento da LIMINAR, 

no prazo fixado. Decorrido o prazo para contestação, conclusos para 

saneamento. ROSÁRIO OESTE, 24 de março de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA, Milton David da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e DETERMINO o recolhimento das taxas e 

custas judiciais atinentes à Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento.

Após a perfectibilizada as citações faltantes, voltem-me conclusos para 

deliberação quando ao seguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000984-24.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO (TESTEMUNHA)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 16:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000177-09.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 16:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-61.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA REGINA DE SOUZA BULLER (EXECUTADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 15:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-20.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-20.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 09 de junho de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-62.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Conforme Certidão Negativa do Oficial de Justiça juntado no ID.27271798, 

nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2017 - CGJ, 

impulsiono estes autos com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA ANTUNES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Processo: 

1000404-91.2019.8.11.0032. REQUERENTE: LILIANA ANTUNES SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A SENTENÇA Vistos. Verifico que as partes 

de forma espontânea entabularam acordo extrajudicia.l em relação ao 

objeto da presente demanda quando da realização de audiência de 

conciliação.Mais adiante, a parte requerida comprova nos autos o depósito 

judicial do valor ora acordado, pleiteando pela extinção do feito À vista de 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes e, por 

consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alará em nome da parte requerente. Intime-se a parte requere 

de todo o teor desta decisão. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA BOTELHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à certidão do Sr. Oficial de Justiça constante no 

andamento retro, no prazo de 05 ( cinco) dias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74180 Nr: 1691-82.2015.811.0053

 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: GESSYLEI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75400 Nr: 367-23.2016.811.0053

 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: NILMA LETÍCIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:198153, LÚCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - OAB:370960

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75400 Nr: 367-23.2016.811.0053

 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: NILMA LETÍCIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:198153, LÚCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - OAB:370960

 INTIMAÇÃO das partes a especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando-as com objetividade, pena de 

indeferimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SOARES FERNANDES FERREIRA (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 as contrarrazões no prazo 

de 10 dias, face o Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-85.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SOARES FERNANDES FERREIRA (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: 1001022-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SOARES FERNANDES FERREIRA (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: 1001025-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (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: 1001026-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (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: 1001027-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (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: 1001032-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (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: 1001033-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (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: 1000511-77.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RODRIGUES TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 27 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE 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: 1001038-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE 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: 1001039-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE 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: 1000559-36.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUZ DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte AUTORA para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 27 de 

março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDENESIO PINHEIRO GOMES BEZERRA (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: 1001045-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDENESIO PINHEIRO GOMES BEZERRA (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: 1000560-21.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL VIANA PLACIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 27 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-98.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

EDENESIO PINHEIRO GOMES BEZERRA (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: 1001048-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (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: 1001049-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (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: 1000468-04.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBASTIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000468-04.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JANE 

SEBASTIANA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 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: 14:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 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: 1001050-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (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: 1000469-86.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY BENEDITO LOPES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000469-86.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:WARLEY 

BENEDITO LOPES DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: 

NU PAGAMENTOS 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: 14:20 , 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 . 27 

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: 1000470-71.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000470-71.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANDRESSA 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: NATURA 

COSMÉTICOS 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: 14:30 , 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 . 27 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: 1000472-41.2020.8.11.0053

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)

 

PROCESSO n. 1000472-41.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOEL CORREA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:40 , 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 . 27 de março de 2020 

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

normas da CNGC
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Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-94.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-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):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Vistos. Recebo a inicial, conforme apresentada. Cite-se (artigo 18 da LJE) 

e intime-se o pólo passivo para comparecer em ato conciliatório (artigo 19 

da LJE), conforme a disponibilidade da pauta de audiência deste Juizado, 

sob pena de revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95). Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-10.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000048-10.2020.8.11.0017. EXEQUENTE: DANIELA CAETANO DE BRITO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Ante a 

manifestação da parte requerida datada de 15 de Março de 2018, 

intime-se a parte Exequente, para no prazo de cinco dias, informar se 

deseja abrir mão do valor excedente ou se deseja que a execução siga o 

rito dos precatórios. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 27 de 

Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010010-45.2014.8.11.0017. REQUERENTE: LUIZ GONCALVES MARTINS 

REQUERIDO: ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA Ante a certidão 

cartorária de ID nº. 15872983, em que o promovente compareceu na 

Secretaria informando que o reclamado não cumpriu com o acordo firmado 

entre as partes, intime-se a causídica no autor para que no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 27 de Março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-32.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BARROS (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000204-32.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pelas partes em face da r. sentença registrada 

no ID n° 25521851. Alega a Parte Reclamante que na referida sentença 

houve equívoco no nome da partes litigantes, constando como 

Reclamante: NONATO CASTRO DA SILVA e Reclamada: JOSE 

RODRIGUES BARROS, aduzindo que o correto seria contar como 

Reclamante: JOSE RODRIGUES BARROS e Reclamada:ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. A Parte Reclamada por 

sua vez alega, em síntese, que ocorreram omissões quanto: i) a prova 

produzida pela Reclamada mediante registro fotográfico; ii) fundamentação 

de que a Reclamada não realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) 

fundamentação jurídica para que a Reclamada tenha sido condenada a 

indenizar por dano moral. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e 

Decido Embargos de declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se 

utiliza para requerer ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a 

esclareça nos seus pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando 

omissa, que lhe repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela 

existentes. 1) Dos embargos de Declaração da parte reclamante JOSE 

RODRIGUES BARROS Insurge a embargante/autora quanto à erro material 

verificado no nome das partes litigantes. Conforme leciona Daniel Amorim 

Assunção Neves “erro material é aquele facilmente perceptível e que não 

corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão” 

(Manual de direito processual civil – Volume único, 9.ed. – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2017, pag. 1695.) Nesse sentido, os presentes embargos 

merecem pronto acolhimento, uma vez que na sentença registrada no ID n° 

25521851 de fato houve erro material quanto ao nome da parte reclamada. 

Evidente o equívoco ocorrido, devendo ser corrigido o erro apontado para 

que passe a constar como Reclamante- JOSE RODRIGUES BARROS; 

Reclamada - ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S/A 2) Dos Embargos de Declaração da parte Reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. A Parte Reclamada 

interpôs os presentes embargos alegando que a sentença registrada no ID 

n° 25521851 foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, bem 

como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 
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Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, RECEBO os 

embargos de declaração da parte reclamante JOSE RODRIGUES BARROS 

e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para modificar a sentença objurgada e 

DETERMINAR que onde se lê: Reclamante: NONATO CASTRO DA SILVA 

Reclamada: JOSE RODRIGUES BARROS Leia-se: Reclamante: JOSE 

RODRIGUES BARROS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. E, quanto aos Embargos de 

Declaração da parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A REJEITO-OS, mantendo na íntegra a 

fundamentação da sentença combatida. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do Araguaia – MT, 26 

de março de 2020. JANAÍNA CRSITINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-51.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000151-51.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24722962. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença registrada no ID n° 25521851 foi omissa quanto às provas 

produzidas nos autos, bem como quanto à fundamentação jurídica para a 

condenação em danos morais. Compulsando detidamente a decisão 

atacada, entendo que os presentes embargos não merecem acolhida, pelo 

que passo a delinear. Ab initio, é importante considerar que cada recurso 

previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os 

embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as 

decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos 

omissos, obscuros ou contraditórios. Caso não existam na decisão judicial 

embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de 

declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo 

julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso 

próprio previsto na legislação. Frise-se que a motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração. Neste sentido a sentença atacada encontra-se 

necessariamente fundamentada em todos os seus pontos, tendo sido nela 

explicitado os motivos que levaram à procedência do pedido da parte 

reclamante. O que a parte embargante demonstra é o inconformismo com 

a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o acolhimento dos 

embargos de declaração não se confunde com o fato do posicionamento 

adotado ser contrário à pretensão da parte requerida/embargante, nem 

tampouco autoriza o reexame das provas colacionadas aos autos. Em 

verdade, busca o embargante a rediscussão da matéria de fundo da 

sentença, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão 

favorável aos seus interesses, situação essa que não se admite em sede 

de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso próprio com o 

escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de declaração, para 

obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses previstas no art. 1022 

e seguintes do Código de Processo Civil, mostrando-se imprescindível a 

demonstração dos vícios ali enumerados. Não se admitem embargos de 

declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou completar 

o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios 

indicados no art. 1022 do CPC. Assim, o não provimento deste recurso é 

de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a 

decisão atacada pelo reexame da matéria ou da prova existente nos 

autos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, 

reiteradas vezes, no sentido de que os embargos de declaração 

consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do 

julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema, 

cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para 

promover a reapreciação do julgado Acerca do tema, ainda, para 

corroborar, o entendimento do STJ: PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO 

PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código 

de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de 

embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de 

matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, 

de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte 

embargante busca, com a oposição destes segundos embargos 

declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com 

sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos 

aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante 

do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, 

aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. 

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017). Dessa 

forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal 

aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do efeito 

infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença 
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combatida. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providencias. São Félix do Araguaia – MT, 26 de março de 2020. JANAÍNA 

CRSITINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-21.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA CUNHA (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000153-21.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715528. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 26 de março de 2020. JANAÍNA CRSITINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000083-67.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR NOVAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LERIWA MALUA FOGACA KARAJA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000083-67.2020.8.11.0017. EXEQUENTE: ALMIR NOVAIS EXECUTADO: 

LERIWA MALUA FOGACA KARAJA Nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos a decisão homologatória da autocomposição judicial realizada, nos 

termos do artigo 515, inciso II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 

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

do Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-14.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA CARDOSO DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000244-14.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24691685. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 
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declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRSITINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-27.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROCHA MARTINS (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000172-27.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24722968. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 
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Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRSITINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-87.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SOUSA MARINHO (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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

PJEC 1000168-87.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24722337. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-45.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELICE PIRES 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))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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PJEC 1000229-45.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 22538118. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000146-92.2020.8.11.0017

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:

JAMILTON NERIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000146-92.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JAMILTON NERIS DA SILVA Vistos, etc. I - A Lei nº 13.043 publicada em 

13 de novembro de 2014, em seu artigo 101, alterou o Decreto-Lei no 911, 

de 1o de outubro de 1969, realizando mudanças consideráveis no 

procedimento aplicado as obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação judiciária, as quais este Juízo passa a aplicar. O artigo 3º do 

Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte texto: “O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. O § 2º do artigo 2º do mesmo Decreto-lei 

citado no artigo supra e também alterado pela nova lei, preceitua que "A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Verifica-se de tais dispositivos que em ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora 

do simples vencimento do prazo para o pagamento, a concessão da 

medida liminar pressupõe a prévia notificação do devedor, que a partir de 

agora poderá ser efetuada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário, ora Fiduciante. Porém, como o próprio §2º do artigo 2º 

do Decreto menciona, ainda que o recebimento da notificação tenha 

ocorrido por pessoa diversa do destinatário esta seria considerada como 

válida para fins de constituição em mora do devedor. No caso dos autos, o 

protesto do título ficou demonstrado pelos documentos juntados aos 

autos, atingindo o seu objetivo, qual seja, a comprovação da mora. 

Portanto, plenamente válida, o que leva ao acolhimento da liminar 

postulada. Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 
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bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC). Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. VI - Cite-se a parte ré, na 

forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344). VII – Faça 

constar do mandado que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária. VIII - 

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento. Ademais, que todas as 

comunicações relativas ao veículo objeto da presente liminar, sejam 

realizadas em nome dos procuradores, conforme requerido na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 27 de Março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-20.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS BATISTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010044-20.2014.8.11.0017. REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS BATISTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc.. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do promovente 

importa em contumácia e extinção do processo. Conforme certificado pela 

Nobre Conciliadora, em audiência de conciliação realizada na data de 15 

de Outubro de 2019, a parte promovente foi devidamente intimada por meio 

de seu procurador, conforme ato de intimação n. 26641778, contudo, não 

justificou sua falta. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos 

e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.” E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e 

orienta pela utilização do critério da simplicidade e celeridade. Face o 

exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Novo Código Processual Civil, bem como no 

artigo 51, inciso I e parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Às providencias. São Félix do Araguaia/MT, 27 de Março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-43.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA SILVA OAB - TO6835 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DIAS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010025-43.2016.8.11.0017. REQUERENTE: JOSE SANTANA CAMPOS 

RODRIGUES REQUERIDO: EDVALDO DIAS REIS Vistos, etc.. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do 

promovente importa em contumácia e extinção do processo. Conforme 

certificado pela Nobre Conciliadora, em audiência de conciliação realizada 

na data de 27/11/2019, a parte promovente foi devidamente intimada por 

meio de seu procurador, conforme ato de intimação n. 22972546, contudo, 

não justificou sua falta. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos 

e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.” E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e 

orienta pela utilização do critério da simplicidade e celeridade. Face o 

exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Novo Código Processual Civil, bem como no 

artigo 51, inciso I e parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Às providencias. São Félix do Araguaia/MT, 27 de Março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000536-96.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSIMAR CAMPOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR ABREU VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000536-96.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: MARIA ROSIMAR CAMPOS VASCONCELOS REQUERIDO: 

ODEMIR ABREU VASCONCELOS Vistos, etc. Maria Rosimar Campos 

Vasconcelos ingressou com a presente Ação de Divórcio Litigioso, em 

fase de Odemir Abreu Vasconcelos, ambos qualificados nos autos. Em 

decisão inicial, este Juízo determinara a emenda da petição inicial, a fim de 

que o autor juntasse documentos essenciais e efetuasse o recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (ID n° 21964164). O Sistema PJE certificara o 

decurso do prazo. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Consoante o disposto no artigo 321 do CPC: “O juiz, 

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

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

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

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. In casu, constatado a ausência 

de documentos essenciais e o não recolhimento das custas processuais, 

a parte autora foi regularmente intimada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendasse a inicial, sob pena de extinção do feito. Referida decisão 

foi disponibilizada no DJe nº 10560 de 20/08/2019 e publicada no dia 

21/08/2019. Contudo, a parte autora manteve-se silente, deixando de 

emendar a inicial e recolher o valor das custas. Em vista disso, consoante 

o disposto nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, c/c 290 do CPC, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 290 do CPC). P.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 27 

de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000203-44.2020.8.11.0039
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Parte(s) Polo Ativo:

E. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000203-44.2020.8.11.0039. REQUERENTE: EZEQUIEL DIONIZIO VIEIRA 

REQUERIDO: MARCELA DE LIMA NASCIMENTO 1. Vistos. 2. Deixo de 

analisar o pleito de reconsideração da decisão de ID. 30208398, tendo em 

vista que o ordenamento jurídico pátrio não contempla pedido de 

reconsideração; caso contrário, a discussão poderia se estender ad 

eternum. 3. Consigno que a mera alegação de não ter condições de 

contratar advogado não comprova hipossuficiência financeira da parte, 

além de que não é exigido qualquer documento quando do momento da 

nomeação. a) Ademais, para comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, CPC, 

deve ser apresentado nos autos documentos comprobatórios como 

comprovante de renda, endereço, cópia da Carteira de Trabalho e 

declaração de imposto de renda, dos últimos dos exercícios. 4. Assim, por 

considerar manifestamente inadmissível NÃO CONHEÇO do pedido 

formulado em ID. 30208398, devendo a irresignação ser ventilada através 

da via recursal adequada. 5. Intime-se a parte autora para comprovar 

hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-66.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GIACHETO (EXECUTADO)

ANTONIO DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Juízo da Vara Única Processo nº 1001135-66.2019.8.11.0039 Polo ativo: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO (SICREDI NOROESTE MT) Polo passivo: 

GIACHETO & OLIVEIRA LTDA-ME E OUTROS C E R T I D Ã O CERTIFICO 

que em cumprimento ao r. mandado de citação e intimação expedido por 

determinação da MMª Juíza da Vara Única desta comarca, extraído dos 

autos já identificado, na data de 05/03/2020 compareci na Rua Santa 

Catarina, centro, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, 

constatando que a executada não mais exercia suas atividades no 

endereço. Assim em continuidade nos dias 06/03/2020, 09/03/2020 e 

10/03/2020 também compareci na Rua Espírito Santo, nº 543, bairro Jardim 

Santa Maria, nesta cidade, porém do mesmo modo não localizei a 

representante legal da executada. Certifico também que após informações 

é que na data de 11/03/2020 compareci no endereço atualizado da 

executada, situado na Avenida Luiz Barbosa esquina com a Rua Rio 

Grande do Sul, nº 624, centro, nesta cidade, falando com o jovem 

Bernardo Oliveira Giacheto, que disse ser filho da senhora Leila Cristina 

de Oliveira Giacheto, e que a mãe se encontrava na cidade de 

Cáceres-MT acompanhando o esposo em um procedimento cirúrgico com 

retorno previsto para o dia 17/03/2020. Assim diante da informação 

prestada na data de 17/03/2020 retornei ao endereço do estabelecimento 

empresarial onde fui informado que a representante da executada embora 

houvesse retornado da cidade de Cáceres-MT, novamente não se 

encontrava na empresa. Deste modo no dia seguinte 18/03/2020 também 

estive na Rua Espírito Santo, nº 543, bairro Jardim Santa Maria, nesta 

cidade, onde desta vez fui informado que a representante da executada 

estaria na empresa no dia seguinte (19/03/2020), somente no período 

vespertino. Deste modo diante da informação, na data de 19/03/2020 

compareci novamente na Avenida Luiz Barbosa esquina com a Rua Rio 

Grande do Sul, nº 624, centro, nesta cidade, onde após aguardar por 

alguns instantes às 15h59min CITEI a executada Giacheto & Oliviera 

Ltda-ME na pessoa de sua represente senhora Leila Cristina de Oliveira 

Giacheto para que no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetue 

o pagamento da dívida no valor de R$ 93.533,47 (noventa e três mil 

quinhentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), sob pena de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, 

tudo em conformidade com despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguiram descritas 

no corpo do mandado, que após lido, ficou ciente, aceitou a contrafé e 

assinou recibo. Certifico também que o valor destinado ao custeio das 

despesas de diligências não foram suficientes, assim solicito a intimação 

da exequente para que providencie o pagamento da importância de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) a título de complemento das despesas de 

condução correspondente a mais 05 (cinco) diligências locais realizadas, 

realizadas nos endereços indicados na presente certidão, tudo conforme 

determina o Provimento nº 7/2017-CGJ, juntando recibo nos autos. Dou fé. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 2020. Emerson Araújo 

Vilasim Oficial de Justiça/Avaliador Matrícula nº 27139

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000272-76.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINA RIBEIRO DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MOREIRA CAMILO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000272-76.2020.8.11.0039. REQUERENTE: SATURNINA RIBEIRO DE LIRA 

REQUERIDO: SEBASTIAO MOREIRA CAMILO Vistos. 1. Saturnina Ribeiro 

de Lira ajuíza Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens em desfavor de Sebastião Moreira Camilo, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz, em apertada síntese, que as 

partes conviveram por aproximadamente 28(vinte e oito) anos, sob o 

ângulo jurídico da união estável. 3. Requer, ao fim, a procedência da ação 

declarando o reconhecimento c/c com a dissolução da união estável, bem 

como decretar a partilha de bens. 4. Junto à inicial vieram os documentos 

de ID. 29703386. 5. É o relatório. Decido. 6. Inicialmente, demonstrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do artigo 98, do Código de 

Processo Civil. 7. Designo o dia 02 de junho de 2020, às 13h30min, para 

realização de audiência de conciliação. 8. Determino que a parte requerida 

seja citada pelo correio (art. 244, CPC), fazendo-se constar que a data 

limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da solenidade 

agendada. 9. Intimem-se as partes, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados, consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 do 

Código de Processo Civil. 10. Cientifique-se na mesma ocasião as partes 

que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida nos termos do art. 334,§1º, Código de Processo Civil. 11. Na 

data aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir [art. 334, §10, Código de Processo Civil]. 12. 

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência. 13. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 26 

de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-59.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL NAVIS GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 
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JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 CARTA PRECATÓRIA 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS - Justiça Gratuita JUÍZO 

DEPRECANTE: VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS JUÍZO 

DEPRECADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT PROCESSO 

n. 1000159-59.2019.8.11.0039 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ISABEL NAVIS GARCIA Endereço: CHÁCARA CORUMBÁ, ZONA 

RURAL, COMUNIDADE MAZETO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 553, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-600 FINALIDADE: PROCEDER A 

INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, abaixo mencionadas, para o dia e hora 

em que Vossa excelência achar por bem designar, a fim de instruir os 

autos acima mencionado, conforme cópias anexas. TESTEMUNHAS: 

ROSANGELA LUZIA VERÃO DA CUNHA: RG n. 1636758-8 e CPF n. 

027.866.671-00, residente e domiciliada na Chácara Hotel do Boi, linha Frei 

Canuto, Município de Aripuanã-MT e ROSANA SANTOS SILVA FERREIRA: 

RG n. 2083620-1-SSP/MT e CPF n. 030.597.541-28, residente e domiciliada 

na Rua das Hortências, Jardim Paraná, Quadra 10, Lote 20, Município de 

Aripuanã-MT. S JOSÉ Q MARCOS, 27 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI Juiz(a) de Direito 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-60.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000922-60.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA JOANA DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Maria Joana dos Santos, devidamente qualificado(a) na peça basilar, 

ajuíza Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural. 2. Sustenta, em apertada síntese, que 

possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade e que durante toda a da sua 

vida exerceu atividade rural junto com a sua família em regime de 

economia familiar, cultivando lavoura para subsistência. 3. Requer que 

seja julgada totalmente procedente a presente ação para que seja 

condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria por 

idade rural em favor da parte autora. 4. Juntou os documentos (ID 

n.25313230). 5. É o breve relato. Decido. 6. De proêmio, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.° 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. 7. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 8. 

Com relação ao pedido de tutela antecipada, INDEFIRO-O, porquanto não 

restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do 

Código de Processo Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado 

“prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 9. Observe-se, outrossim, que para a concessão da 

tutela é essencial a existência de prova que não enfrente qualquer 

discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do 

disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não está provado de 

forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos fatos. 

Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de urgência, em 

especial por ser imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, 

pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de 

Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 

10. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-se 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

242, § 3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, 

apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – 

NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que pretende 

produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 11. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 12. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 13. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-02.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS JUSSARA CRIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE PAULI ESTRELA OAB - PR93551 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000221-02.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LAIS JUSSARA CRIADO 

REQUERIDO: PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME 1. 

Vistos. 2. Indefiro o pedido de ID 29976360, uma vez que conforme 

documento anexo fora realizada pesquisa via sistema Bacenjud, sendo 

efetuada busca de valores em todas as contas existentes em nome do 

executado. 3. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. 4. 

Nessa toada: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. 

PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE 

EXECUTADA. ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito 

de bens e endereço da parte executada é da própria exequente, não 

podendo o Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, 

avocar, para si, o encargo que compete a uma delas. (...) não constitui 

obrigação do Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à 
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Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos 

da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou 

de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente 

quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de 

ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” 

(TRF 5ª Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011). 5. 

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

acerca do que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. 6. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000280-53.2020.8.11.0039

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

VALERIA DE MOURA MEDEIROS OAB - 029.001.201-52 

(REPRESENTANTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000280-53.2020.8.11.0039. REPRESENTANTE: VALERIA DE MOURA 

MEDEIROS EXECUTADO: ROBERTO PEREIRA BARBOSA 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a decisão de ID. 

29886617, alegando em síntese, haver contradição no citado comando 

judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. 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. 6. Quanto a pretendida alteração da decisão embargada 

se revela despicienda, uma vez que a mera alegação de não ter 

condições de contratar advogado não comprova hipossuficiência 

financeira da parte, além de que não é exigido qualquer documento 

quando do momento da nomeação. 7. Ademais, para comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, § 2°, CPC, deve ser apresentado nos autos documentos 

comprobatórios como comprovante de renda, endereço, cópia da Carteira 

de Trabalho e declaração de imposto de renda, dos últimos dos exercícios. 

8. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento 

dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado. 9. DETERMINO que a parte 

requerente cumpra a decisão de ID. 29886617. 10. Expeça o necessário. 

11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001107-98.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS SANTOS PARDIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001107-98.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LUIZ PEREIRA PARDIN 

REQUERIDO: MARIA DOS SANTOS PARDIN 1. Vistos. 2. Inicialmente, não 

visualizo os requisitos necessários à concessão da almejada assistência 

judiciária pleiteada pelo requerente. 3. Como é cediço, para ser 

beneficiado com a assistência judicial gratuita, deve a pessoa comprovar 

o estado de miserabilidade. 4. As circunstâncias que envolvem a lide não 

autorizam a conclusão de que a parte autora esteja na condição de 

necessitado, em situação econômica que não lhe permita arcar com as 

custas do processo. 5. Outrossim, compulsando os autos verifico que na 

petição inicial, bem como nos documentos carreados aos autos que o 

autor exerce a profissão de advogado, cuja renda, evidentemente não o 

impede de arcar com as custas processuais, inviabilizando seu próprio 

sustento. 6. Ademais, a declaração prevista no art. 4º, da Lei n. 1.060/50 

gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, suscetível de ser 

elidida diante das circunstâncias do processo. 7. Já é pacificada a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

seguinte sentido: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM 

A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de 

caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas 

classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da 

lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando 

comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. (AgR 

52164/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  2 6 / 0 9 / 2 0 1 8 ) ( T J - M T  -  A G R : 

00521643220188110000521642018 MT, Relator: DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 

19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 26/09/2018)(grifamos). EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADA – SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse 

modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se 

conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não comprovada a 

hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a 

manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10010279120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Data de Julgamento: 24/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 25/07/2018)(grifamos). 8. No mesmo 

sentido, é a orientação do STJ de que a declaração de hipossuficiência 

prevista no caput no art. 4º da Lei 1.060/1950, detém presunção relativa 

de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando 

convencida da capacidade econômica do postulante, senão vejamos 

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O 

Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu 

comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, 

percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, 

equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade 

de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.(STJ - REsp: 1666495 RS 2017/0067112-2, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 

NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "o benefício 

da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para 

obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está 

em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários 

advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui 

presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência 

judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de 

hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos 

autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu 

comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário 

reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via 

especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Consigne-se, em obter dictum, 

que, se futuramente ficar demonstrado nos autos principais que o 
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recorrente não tem condições de arcar com as despesas, ele poderá 

refazer o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99 do CPC. 4. A 

apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre 

demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos 

acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre 

ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, 

o que não ocorreu. 5. Recurso Especial não conhecido.(STJ - REsp: 

1784623 SP 2018/0297566-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019) 9. Portanto, em vista da ausência de elementos 

suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a 

concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

10. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do Provimento n. 82/2014-CGJ. 11. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000248-48.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA SILVA AREDEZ (REQUERENTE)

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:

WALDIR MUNIZ AREDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000248-48.2020.8.11.0039. REQUERENTE: ALAIR DA SILVA AREDEZ 

REQUERIDO: WALDIR MUNIZ AREDES 1. Vistos. 2. O embargante opôs 

embargos de declaração com relação a decisão de ID. 29886614, 

alegando em síntese, haver contradição no citado comando judicial. 3. É o 

sucinto relato. 4. Decido. 5. 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. 6. Quanto a pretendida alteração da decisão embargada se revela 

despicienda, uma vez que a mera alegação da parte de não ter condições 

de contratar advogado, não comprova hipossuficiência financeira alegada, 

além de que não é exigido qualquer documento quando do momento da 

nomeação. 7. Ademais, para comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, CPC, 

deve ser apresentado nos autos documentos comprobatórios como 

comprovante de renda, endereço, cópia da Carteira de Trabalho e 

declaração de imposto de renda, dos últimos dos exercícios. 8. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. 9. DETERMINO que a parte requerente cumpra a 

decisão de ID. 29886614. 10. Expeça o necessário. 11. Intime-se. 12. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000853-28.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. G. (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:

M. Z. G. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000853-28.2019.8.11.0039. AUTOR(A): VANESSA PIRES GARCIA REU: 

M. Z. G. P. Vistos. 1. Vanessa Pires Garcia ajuíza Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem em desfavor 

do “de cujus” Rogelio Donizete Primavera e de Maria Zilda Garcia 

Primavera, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Narra a inicial 

que a Requerente e o falecido Rogelio Donizete Primavera conviveram em 

União Estável por cerca de 1 ano e três meses, sendo referida 

convivência pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição 

de uma família, conhecida por parentes e amigos, e dessa união resultou 

na menor Maria Zilda Garcia Primavera. 3. Requereu que seja nomeada 

inventariante no processo de inventário e ao final que seja reconhecida a 

união estável entre a autora e o falecido. 4. Junto à inicial vieram os 

documentos de ID. 24578181. 5. É o relatório. Decido. 6. Inicialmente, 

determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, conforme preceitua 

o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. Determino que a 

parte requerida seja citada pelo correio (art. 244, CPC), para contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Em relação a abertura de inventário, 

consigno que há a necessidade de reconhecimento da união estável para 

que posteriormente a autora seja nomeada como inventariante. 9. Por fim, 

demonstrada a hipossuficiência da autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do artigo 98, do Código de Processo Civil. 10. Vistas ao Ministério 

Público para manifestar-se acerca do que entender de direito. 11. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-12.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000048-12.2018.8.11.0039. REQUERENTE: SUELI DE FATIMA 

FRANCA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 28402145. 4. É o 

sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 

7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelos patronos das partes 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. 9. Desta forma, 

diante do termo de acordo apresentado (ID n. 28402145), a homologação é 

medida de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda 

que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão 

dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Transitada em 
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julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-12.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000048-12.2018.8.11.0039. REQUERENTE: SUELI DE FATIMA 

FRANCA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 28402145. 4. É o 

sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 

7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelos patronos das partes 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. 9. Desta forma, 

diante do termo de acordo apresentado (ID n. 28402145), a homologação é 

medida de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda 

que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão 

dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000220-17.2019.8.11.0039. REQUERENTE: SILVANA DOS 

SANTOS SILVA TOMAZ REQUERIDO: ANDREIA RODRIGUES DOS 

SANTOS COMERCIO 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 

9.099/95. 3. As partes entabularam acordo extrajudicial, conforme 

documento juntado em ID. 25646293. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 

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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelos patronos das partes 

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. 9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID 

n. 25646293), a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Considerando a informação de descumprimento do 

acordo entabulado, intime-se a requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com o imediato cumprimento do acordo, sob pena 

de execução nos moldes legais. 12. Transitada em julgado a presente 

sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. Publique-se. 

Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-20.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA PAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000860-20.2019.8.11.0039. REQUERENTE: UNIVERSO - 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: 

NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA PAES 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam acordo 

extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 28274381. 4. É o sucinto 

relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. 

Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelos 

patronos das partes 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. 9. Desta forma, diante do 

termo de acordo apresentado (ID n. 28274381), a homologação é medida 

de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-83.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MONEZ & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000181-83.2020.8.11.0039. REQUERENTE: MONEZ & SILVA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. 

Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da lei nº 9.099/95. 3. Recebo a 

inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em Lei, artigo 

319, do Código de Processo Civil. 4. Analisando detidamente a peça inicial, 

verifico que a autora pretende em sede de tutela antecipada que a 

requerida se abstenha de realizar qualquer ato de protesto, ou ainda, de 

inserção do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito referente 

a fatura – vencimento 17/02/2020. 5. Sobre o tema dispõe o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “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.” 6. 

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das 

razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve 

ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à 

concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, 

§1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a 

parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos 

maiores. 7. Isto posto, DEFIRO a tutela, em caráter liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR que a requerida se abstenha de realizar 

qualquer ato de protesto, ou ainda, de inserção do nome da Autora nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a fatura – vencimento 

17/02/2020, até o término da presenta ação ou ulterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de ser arbitrada multa. 8. Oficie-se a parte Ré, 

notificando-as ainda que terá o prazo de 15 (quinze) dias para encaminhar 

a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da presente decisão. 

9. 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. 10. 

Caso haja proposta de acordo, deverá ser acostada aos autos, tendo em 

vista a impossibilidade da realização de audiência de conciliação no 

presente momento. 11. Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a 

realização de citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 12. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço (art. 909 da CNGC). 13. Caso não haja acordo, o requerido 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) 14. O prazo para 

impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) 

dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, 

art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso.) 15. Cumpra, expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 25 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-31.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000814-31.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

XAVIER CORREIA DE SOUZA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 

9.099/95. 3. As partes entabularam acordo extrajudicial, conforme 

documento juntado em ID. 27229309. 4. Informou a parte requerida em ID. 

28203290, o adimplemento do acordo, pugnando pela extinção do feito 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 pelos patronos das partes 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. 27229309), 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. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-48.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA ESPELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000593-48.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LUCIANE BEATRIZ 

DE OLIVEIRA ESPELHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 1. Vistos. 

2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes 

entabularam acordo extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 

26185954. 4. Informou a parte requerida em ID. 26930153 o adimplemento 

do acordo, pugnando pela extinção do feito. 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 pelos 

patronos das partes 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, 
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já que em consonância com os ditames legais. 10. Desta forma, diante do 

termo de acordo apresentado (ID n. 26185954), 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. Transitada em julgado a 

presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-68.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA SPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000139-68.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE DE SOUZA 

SPINOLA REQUERIDO: AYMORE 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito 

da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam acordo em sede de audiência 

de conciliação, conforme documento juntado em ID. 25581453. 4. É o 

sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 

7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelo Conciliador 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. 9. Desta forma, diante do 

termo de acordo apresentado (ID n. 25581453), a homologação é medida 

de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-68.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA SPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000139-68.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE DE SOUZA 

SPINOLA REQUERIDO: AYMORE 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito 

da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam acordo em sede de audiência 

de conciliação, conforme documento juntado em ID. 25581453. 4. É o 

sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 

7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelo Conciliador 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. 9. Desta forma, diante do 

termo de acordo apresentado (ID n. 25581453), a homologação é medida 

de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000227-77.2017.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO CESAR 

GONCALVES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

1 Vistos. 2 Trata-se de Cumprimento de Sentença sob o rito da lei nº 

9.099/95. 3 Em ID. 29287470, a parte executada informou o pagamento da 

obrigação; 4 É o breve relato. 5 Fundamento e decido. 6 Havendo o 

devedor adimplido a obrigação, considerando o teor da manifestação de 

ID. 29739230, a extinção do feito é medida que se impõe. 7 Isto posto, 

JULGO EXTINTA o presente feito e o faço com fulcro nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8 Proceda-se com a devida 

vinculação dos valores a estes autos, e, após, expeça-se o respectivo 

alvará para levantamento para conta indicada pela parte autora. 9 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. 10 Publique-se. 11 Intime-se. 12 Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-77.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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Processo: 1000227-77.2017.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO CESAR 

GONCALVES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

1 Vistos. 2 Trata-se de Cumprimento de Sentença sob o rito da lei nº 

9.099/95. 3 Em ID. 29287470, a parte executada informou o pagamento da 

obrigação; 4 É o breve relato. 5 Fundamento e decido. 6 Havendo o 

devedor adimplido a obrigação, considerando o teor da manifestação de 

ID. 29739230, a extinção do feito é medida que se impõe. 7 Isto posto, 

JULGO EXTINTA o presente feito e o faço com fulcro nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8 Proceda-se com a devida 

vinculação dos valores a estes autos, e, após, expeça-se o respectivo 

alvará para levantamento para conta indicada pela parte autora. 9 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. 10 Publique-se. 11 Intime-se. 12 Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-05.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE SARA RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000473-05.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GEISE SARA 

RIBEIRO CAMPOS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo em sede de audiência de conciliação, conforme documento juntado 

em ID. 25845946. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador 

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. 9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID 

n. 25845946), a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 12. Publique-se. Intime-se. 13. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-05.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE SARA RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000473-05.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GEISE SARA 

RIBEIRO CAMPOS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo em sede de audiência de conciliação, conforme documento juntado 

em ID. 25845946. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador 

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. 9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID 

n. 25845946), a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 12. Publique-se. Intime-se. 13. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-46.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000285-46.2018.8.11.0039. REQUERENTE: WILSON BUSS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO BRADESCO 1. Vistos. 

2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes 

entabularam acordo extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 

29086460. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial referendado pelos patronos das partes 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. 
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9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 29086460), 

a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 12. Transitada em julgado a presente sentença, ao 

arquivo, com as anotações de praxe. 13. Publique-se. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-46.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000285-46.2018.8.11.0039. REQUERENTE: WILSON BUSS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO BRADESCO 1. Vistos. 

2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes 

entabularam acordo extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 

29086460. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial referendado pelos patronos das partes 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. 

9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 29086460), 

a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 12. Transitada em julgado a presente sentença, ao 

arquivo, com as anotações de praxe. 13. Publique-se. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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WILSON BUSS (REQUERENTE)
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BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))
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SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000285-46.2018.8.11.0039. REQUERENTE: WILSON BUSS 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO BRADESCO 1. Vistos. 

2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes 

entabularam acordo extrajudicial, conforme documento juntado em ID. 

29086460. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial referendado pelos patronos das partes 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. 

9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 29086460), 

a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. 12. Transitada em julgado a presente sentença, ao 

arquivo, com as anotações de praxe. 13. Publique-se. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-59.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON HENRIQUE MONESI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000062-59.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELTON HENRIQUE 

MONESI DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo em sede de audiência de conciliação, conforme documento juntado 

em ID. 21541233. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador 

encontram-se regular e preenche os requisitos legais. E, conforme se 
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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. 9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID 

n. 21541233), a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 12. Publique-se. Intime-se. 13. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-59.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON HENRIQUE MONESI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000062-59.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELTON HENRIQUE 

MONESI DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. As partes entabularam 

acordo em sede de audiência de conciliação, conforme documento juntado 

em ID. 21541233. 4. É o sucinto relato. DECIDO. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial referendado pelo Conciliador 

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. 9. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (ID 

n. 21541233), a homologação é medida de rigor. 10. 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. 11. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, 

com as anotações de praxe. 12. Publique-se. Intime-se. 13. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-97.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CASSIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DA SILVA OAB - MT23585/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000010-97.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: WAGNER CASSIA 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 1 Vistos. 2 Trata-se de Cumprimento de Sentença sob o 

rito da lei nº 9.099/95. 3 Em ID. 29810857 a parte executada informou o 

pagamento da obrigação; 4 É o breve relato. 5 Fundamento e decido. 6 

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando o teor da 

manifestação de ID. 29892370, a extinção do feito é medida que se impõe. 

7 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente feito e o faço com fulcro nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8 Proceda-se com 

a devida vinculação dos valores a estes autos, e, após, expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento para conta indicada pela parte 

autora. 9 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. 10 Publique-se. 11 Intime-se. 12 Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-97.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CASSIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DA SILVA OAB - MT23585/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000010-97.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: WAGNER CASSIA 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 1 Vistos. 2 Trata-se de Cumprimento de Sentença sob o 

rito da lei nº 9.099/95. 3 Em ID. 29810857 a parte executada informou o 

pagamento da obrigação; 4 É o breve relato. 5 Fundamento e decido. 6 

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando o teor da 

manifestação de ID. 29892370, a extinção do feito é medida que se impõe. 

7 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente feito e o faço com fulcro nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8 Proceda-se com 

a devida vinculação dos valores a estes autos, e, após, expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento para conta indicada pela parte 

autora. 9 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. 10 Publique-se. 11 Intime-se. 12 Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-81.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000401-81.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:JHONATAN 

DOUGLAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA 

VENTUROLI CALDEIRA, JEAN DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 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: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

20/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 27 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Vara Única
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000606-27.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIRIO DARIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SCHECHELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000606-27.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

IDALIRIO DARIVA REU: CLAUDIO SCHECHELI Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. Com o retorno, 

volvam-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 27 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72938 Nr: 519-98.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a retirar a 

Certidão expedida nos autos na forma do artigo 828 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79261 Nr: 2501-16.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECI MARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em atenção a petição de ref. 58, expeça-se carta de citação via Correios 

ao endereço indicado às fls. 110.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 2520-22.2014.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ FERNANDES DE MELO & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 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.: 84707 Nr: 2041-92.2015.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CEZARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 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.: 92161 Nr: 1341-82.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP, 

JARDEL VIVEIROS OLIVEIRA, ENIVALDO MANDARINO PUERTA, ALZIRA 

ITSUKO TAKAHASHI, ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso move em 

face de GONÇALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP e outros.

Recebida a exordial, foram expedidas cartas de citação aos executados, 

que restaram infrutíferas.

Instada a manifestar, a Fazenda Pública quedou-se inerte.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do art. 40 da lei n. 

6.830/80, que dispõe: “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da 

prescrição”.

Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 
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ultrapassado o lapso temporal acima (um ano), ordeno o arquivamento do 

feito, nos moldes do § 2º do art. 40 da LEF, com baixa na taxa de 

congestionamento.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Certificado o decurso do prazo de trinta dias ou com a manifestação da 

exequente, venham os autos conclusos.

Intime-se a Fazenda Pública da decisão ora proferida.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92467 Nr: 1457-88.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP, 

ENIVALDO MANDARINO PUERTA, ALZIRA ITSUKO TAKAHASHI, ANTONIO 

GONÇALVES CARNEIRO, JARDEL VIVEIROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da LEF.

Transcorrido o prazo “in albis”, nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Com o retorno dos autos, intime-se a fazenda pública para manifestação 

em 30 dias (com envio dos autos).

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92493 Nr: 1467-35.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., WANDERLEY SOUZA DA LUZ, PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA 

PEGORER, DENISE ANTUNES LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da LEF.

Transcorrido o prazo “in albis”, nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Com o retorno dos autos, intime-se a fazenda pública para manifestação 

em 30 dias (com envio dos autos).

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92805 Nr: 1574-79.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVADORA DE PNEUS SAPEZAL LTDA ME, 

ANGELA VOGT WEBLER, INACIO ALOISIO WEBLER, ACELMO CESAR 

CORRADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da LEF.

Transcorrido o prazo “in albis”, nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Com o retorno dos autos, intime-se a fazenda pública para manifestação 

em 30 dias (com envio dos autos).

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93613 Nr: 1965-34.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMINSKI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA -ME, IVANI FISCHER KAMINSKI, RENÊ AUGUSTO KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da LEF.

Transcorrido o prazo “in albis”, nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Com o retorno dos autos, intime-se a fazenda pública para manifestação 

em 30 dias (com envio dos autos).

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94099 Nr: 2183-62.2016.811.0078

 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: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LOPES BALDOINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a retirar no 

balcão desta Secretaria a Carta Precatória expedida nos autos, para 

realizar seu preparo e distribuição bem como apresente o comprovante da 

referida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94541 Nr: 2367-18.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 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 
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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.: 94603 Nr: 2401-90.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE MARQUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 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.: 94642 Nr: 2423-51.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DOS SANTOS FERREIRA

 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.: 95562 Nr: 2812-36.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VELENACH DA SILVA

 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.: 95735 Nr: 2939-71.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBROSIO MICHELON & CIA LTDA

 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

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 21.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95738 Nr: 2942-26.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VEIGA 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

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 21.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95764 Nr: 2963-02.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS & SANDERS LTDA ME, UARLEI CARLOS 

DIAS

 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

Em oposição ao alegado pela exequente à ref. 26, foi procedida, tão 

somente, uma tentativa de citação do executado, a qual, conforme ref. 11 

e 12 restou frustrada.

Destarte, tratando-se a citação editalícia medida de excepcional, somente 

admissível quando esgotados os demais meios possíveis para que seja 

procedida pessoalmente, indefiro, por ora, o pedido retro.

Assim, cumpra-se a Secretaria com a determinação contida na ref. 22, no 

tocante a expedição de mandado de citação a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95777 Nr: 2974-31.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA ALVES

 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

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 20.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95791 Nr: 2986-45.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA BENDA SALES PRADO, MARCIA 

BENDA SALES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 22.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95805 Nr: 2998-59.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA PEREIRA & SOUZA LTDA - ME, 

SILVANIA DA SILVA PEREIRA, EDIER 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

Em oposição ao alegado pela exequente à ref. 26, foi procedida, tão 

somente, uma tentativa de citação dos executados, a qual, conforme ref. 

10,11 e 12 restou frustrada.

Destarte, tratando-se a citação editalícia medida de excepcional, somente 

admissível quando esgotados os demais meios possíveis para que seja 

procedida pessoalmente, indefiro, por ora, o pedido retro.

Assim, cumpra-se a Secretaria com a determinação contida na ref. 22, no 

tocante a expedição de mandado de citação a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96114 Nr: 3160-54.2016.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA STEIGER FERRARINI

 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

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 18.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101394 Nr: 2356-52.2017.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA, ROGERIO CARDOSO DA SILVA, RAQUEL MOCHI 

SANTANA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso move em 

face de CEREALISTA LONDRINA LTDA e outros.

Recebida a exordial, foram expedidas cartas de citação aos executados, 

que restaram infrutíferas.

Instada a manifestar, a Fazenda Pública quedou-se inerte.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do art. 40 da lei n. 

6.830/80, que dispõe: “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da 

prescrição”.

Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano), ordeno o arquivamento do 

feito, nos moldes do § 2º do art. 40 da LEF, com baixa na taxa de 

congestionamento.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Certificado o decurso do prazo de trinta dias ou com a manifestação da 

exequente, venham os autos conclusos.

Intime-se a Fazenda Pública da decisão ora proferida.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108140 Nr: 827-61.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 28.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109099 Nr: 1427-82.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE A. SILVA, FRANCISCO B. DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 23.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109163 Nr: 1487-55.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEMOS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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.: 109573 Nr: 1753-42.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA PIRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifico que a decisão de ref. 23 não foi cumprida 

em sua integralidade. Portanto, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para que seja exercida a função de curador especial.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109585 Nr: 1762-04.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): aparecido de paula neto - me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 22.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 1767-26.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATELIE PROJETOS E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifico que a decisão de ref. 23 não foi cumprida 

em sua integralidade. Portanto, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para que seja exercida a função de curador especial.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 1780-25.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO 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.: 109631 Nr: 1806-23.2018.811.0078

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se conforme já determinado à ref. 23.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124247 Nr: 131-54.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, FRANCIELLY 

ETIENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 DECISÃO

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de Francielly Etiene Pereira da Silva, alegando, em síntese, 

a ausência de requisitos da medida extrema (ref. 50).

Com vistas dos autos, o Parquet manifestou pelo indeferimento do pedido 

(ref.53).

 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.

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 (78,6 gramas de pasta base de 

cocaína) e a imputação dos crimes previstos nos artigos 218 e 229 do 

Código Penal, 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, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva da 

acusada, 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 
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revogação da prisão preventiva da acusada FRANCIELLY ETIENE PEREIRA 

DA SILVA.

Ciência ao MPE e a Defesa.

No mais, aguarde-se a audiência designada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-82.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000958-82.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

Considerando que restou frustrada a audiência conciliatória outrora 

designada, não havendo informações quanto à efetiva citação e intimação 

da parte requerida, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, 

às 17h00min. Intime-se a parte autora por intermédio de patrono. 

Efetive-se a citação e intimação da parte requerida por intermédio de 

correio eletrônico, visto que a concessionária ré está inserta no rol de 

grandes litigantes, sendo desnecessária, assim, a diligência na forma 

pessoal. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 26 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-50.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000458-50.2018.8.11.0078. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO propôs ação de busca e apreensão com pedido liminar em 

face de ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. 

Juntou documentos de fls. 06/21. Alegou, em síntese, que, através da 

Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, n. 

650219254/391010125, o requerido obteve um financiamento no valor de 

R$ 38.716,80 (trinta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta 

centavos), ocasião em que foi dado em garantia o automóvel descrito na 

inicial. Como o requerido não cumpriu com a obrigação ajustada, 

encontrando-se em inadimplemento com as parcelas devidas, requereu 

liminarmente a busca e apreensão do mencionado bem, nos termos do 

artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69. A liminar foi deferida nos autos e 

devidamente cumprida, sendo o bem depositado em mãos da parte autora 

(fl. 32). Devidamente citado e intimado, o requerido deixou transcorrer o 

prazo legal sem apresentar contestação ou purgar a mora. Na sequência, 

o banco autor pugnou pela prolação de sentença, com fulcro no art. 355, I 

e II do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando que o requerido 

não contestou o pedido inicial, decreto-lhe a revelia e passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inc. II, do CPC/2015. 

Compulsando os autos, observa-se que razão assiste à parte autora, uma 

vez que o contrato celebrado entre as partes não foi cumprido pela parte 

ré, fato este que ocasionou a busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. A mora da parte ré está comprovada com o documento 

colacionado na exordial, tratando-se de instrumento de protesto, por 

conseguinte, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. 

Nesse sentido:"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO - ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC – MOTOCICLETA 

APREENDIDA - REVELIA DO DEVEDOR/APELADO CONFIGURADA – 

PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA CAUSA MADURA – ARTIGO 515, § 3º DO CPC – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL EFETIVADA NA PESSOA DO RÉU - SUFICIÊNCIA PARA O 

ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO 

PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. Feita a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente e não apresentada a contestação, é de se 

reconhecer a revelia do réu, com a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados na inicial (CPC, art. 319), sendo desnecessária nova 

manifestação da parte autora para julgamento do feito. O § 3º do art. 515 

do CPC permite que, nos casos de extinção do processo, sem resolução 

do mérito, possa a lide ser julgada desde logo em se tratando de questão 

exclusivamente de direito ou quando devidamente instruído o feito. Para 

ajuizar ação de busca e apreensão, necessária a comprovação da mora 

do devedor (art. 3º, Decreto Lei 911/69), a qual restou comprovada pela 

notificação extrajudicial do réu por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos (art. 2°, § 2°, do referido decreto), impondo-se a procedência 

da ação quando os autos dão conta de que o devedor fora pessoalmente 

notificado de sua inadimplência." (TJMT, Ap 82228/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/12/2013, Publicado no DJE 18/12/2013). Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem apreendido nas mãos do autor e autorizar a sua venda 

extrajudicial. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 27 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: 1000927-62.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILINO ARRAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LUIZ MEDEIROS (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 24/08/2020 13:30 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE SOMMAVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS 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 24/08/2020 14:40 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-44.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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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 24/08/2020 14:30 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-65.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J N ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS 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 24/08/2020 15:00 , na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-07.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida para querendo no prazo legal apresente 

Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-37.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA FERREIRA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida para querendo no prazo legal apresente 

Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000331-15.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME NERI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-05.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-49.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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 a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-40.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SILVA FERREIRA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-39.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICARME VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-54.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBANO MARIALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-46.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-10.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-83.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BATISTA OAB - MT18317/B (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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 a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DO NASCIMENTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-03.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-92.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-21.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LEMOS DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRLENE DE OLIVEIRA PEIXOTO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-05.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRLENE DE OLIVEIRA PEIXOTO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-18.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BASTOS CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-55.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SILVA FERREIRA (REQUERENTE)
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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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIZE MARIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-67.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-97.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JESSICA BASTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-02.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DJAMES PEREIRA DA SILVA JUNIOR (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 a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-57.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JELIANE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-83.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-65.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE a parte recorrida (autora) para apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-17.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (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 a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE A PARTE EXECUTADA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE ID. 

22852753

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-52.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:
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GRAZIELI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

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

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-11.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE a parte recorrida (autor) para apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-77.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MEDING RETIFICA E TORNERIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA CAMPIDELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-68.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-89.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT14245-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-65.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDLENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-96.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENAILDA NUNES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-19.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAUBER & MODELSKI RAUBER LTDA. - ME (REQUERENTE)

LORIVALDO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-72.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-23.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMERSON SOUZA ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-10.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEMARA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-24.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-45.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-08.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

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

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-92.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERNANDES FUNAYAMA (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 a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-06.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FACCIN (REQUERENTE)

MONISE GARCIA VILHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-73.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SILVA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-80.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-10.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F C FEITOSA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO CUNHA FEITOSA (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE as partes, nas pessoas de seus(suas) advogados(as) 

devidamente habilitados(as), do inteiro teor da r. sentença prolatada nos 

autos.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010048-63.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU NEVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE autor, nas pessoas de seus(suas) advogados(as) 

devidamente habilitados(as), do inteiro teor da r. sentença prolatada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000492-25.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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 SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000492-25.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA JAQUELINE PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebe-se o 

petitório acostado no ID. 21824593 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais. Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor pleiteado. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 do CPC 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 10% e, também, de honorários de advogado 

de 10%. Nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, cientifique-se o executado 

de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do especificado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe. 

Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-62.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-84.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CAMPOS AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-06.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-56.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINO ALVES DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000230-56.2020.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51), Urbana (Art. 48/51)] Autor: BELARMINO ALVES DE SOUZA 

Requerido: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não é alfabetizada 

nos termos do documento de identificação contido no ID 30653279, deste 

modo, conforme se infere do art. 595 do CC/02, se faz necessário que o 

instrumento de procuração seja assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas, o que não aconteceu nestes autos, assim sendo, verificado 

a ausência nos autos de procuração pública ou particular outorgada com 

assinatura à rogo. Nesses termos já decidiu o Conselho Nacional de 

Justiça: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. . Não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado 

junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a 

legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que 

deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento 

de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no 

sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de 

modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto 

o seja somente por instrumento público. (CNJ - PCA - Procedimento de 

Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar 

Amorim - 102ª Sessão - j. 06/04/2010 ). INTIME-SE a advogada da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

outorgada mediante instrumento público OU procuração mediante 

instrumento particular com a assinatura à rogo perante duas testemunhas 

(art. 595 do CC/02), sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 76, §1º, I c.c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código 

de Processo Civil. Após, decorrido o prazo, venham os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Às providências. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 235 de 272



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-87.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA SILVA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000172-87.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

NILCEIA SILVA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. O juízo de admissibilidade do recurso de 

apelação, será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do CPC). 

Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-54.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER VIEIRA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000310-54.2019.8.11.0094 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Dissolução]->HOMOLOGAÇÃO DA 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) AUTOR: Nome: VALTER VIEIRA 

Endereço: Rua Ceará, sn, Nova Fronteira, rural, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 Nome: MARIA APARECIDA BORGES Endereço: Rua 13 de Maio, 

sn, Nova Fronteira, rural, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

DENUNCIADO: Trata-se de pedido de homologação de transação judicial, 

realizada mediante a conciliadora, por Valter Vieira e Maria Aparecida 

Vieira, devidamente qualificados, visando preservar os direitos de Fabricio 

Borges Vieira, nascido em 04/03/2002 e Bruno Borges Vieira, nascido aos 

31/08/2003, filhos dos interessados, além de decretar o divórcio dos 

interessados.O Ministério Público Estadual, manifestou-se pela 

homologação do acordo, por entender que resguarda os direitos dos 

menores envolvidos. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É o 

relatório. Fundamento e Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Colhem-se dos 

autos, que foi pactuado que a guarda dos menores será exercida de 

forma compartilhada, porém, os infantes residirão com a genitora. 

Ademais, o genitor se compromete a pagar, a título de pensão alimentícia, 

a quantia mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), equivalente a 20,04% do 

salário-mínimo vigente, que deverá ser entregue diretamente à genitora até 

o 30º dia de cada mês, mediante recibo, além de arcar em 50% com 

despesas extraordinárias dos infantes. Analisando o mérito da ação, 

entendo que a pretensão dos requerentes merece guarida, até mesmo 

porque as partes capazes compareceram perante a conciliadora do juízo, 

ocasião em que entabularam o presente acordo, tendo o Ministério Público 

Estadual manifestado favorável, restando a juízo sua homologação. III – 

DISPOSITIVO Concedo aos requerentes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Processe-se em segredo de justiça. Por conseguinte, 

HOMOLOGO O ACORDO entabulado pelas partes nestes autos e, JULGO 

EXTINTO o processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. IV – PROVIDÊNCIAS FINAIS 

Expeça-se termo de guarda dos menores, em favor da requerente Maria 

Aparecida Vieira. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, 

no entanto, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, 

aplique-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. Após o transito em julgado, 

procedidas às anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se Rafael Depra Panichella Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS 

digitei SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000240-37.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Tabaporã (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a 

contestação de Id. 30057867 , no prazo legal. TABAPORÃ, 27 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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SINVALDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 PROCESSO n. 

1000010-92.2019.8.11.0094 Valor da causa: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SINVALDO BENTO DA SILVA 

Endereço: PA PAI HEROI, 29, PAI HEROI, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando que a 

Petição de Id. 29725893 não têm conexão com o presente feito, abro vista 

dos autos ao requerente, para manifestação e providências que entender 

necessárias. TABAPORÃ, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000190-42.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE FADIGA OAB - SP139961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000190-42.2019.8.11.0019. 

REQUERENTE: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO 

SA REQUERIDO: ROBERTO CARLOS LEAL Vistos. Levando em 

consideração que a finalidade da presente missiva é avaliação do imóvel 

penhorado, localizado nesta Comarca. Recebo a presente carta 

precatória, eis que presentes os requisitos legais. Cumpra-se nos termos 

do art. 872 do CPC, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O 

CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Após, considerando que o objeto da presente 

missiva é avaliação e intimação do executado, caso se encontre presente 

no ato, da penhora realizada e dos encargos de fiel depositário do referido 

imóvel, e que, caso queira, no prazo legal, poderá oferecer impugnação. 

Após, devolvam-se a presente missiva, constando nossas homenagens. 

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

estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-70.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000587-70.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ALZIRA SILVERIO 

FRANCESCHINI REQUERIDO: CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos, tão pouco comprovou os 

motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo;” Posto isso, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

nos termos do Enunciado n.º 28 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, independente do 

recolhimento das custas, devendo ser anotada eventual pendência às 

margens do cartório distribuidor e cumpridas as demais formalidades 

dispostas na CNGC/MT. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-70.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000587-70.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ALZIRA SILVERIO 

FRANCESCHINI REQUERIDO: CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos, tão pouco comprovou os 

motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 
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inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo;” Posto isso, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

nos termos do Enunciado n.º 28 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, independente do 

recolhimento das custas, devendo ser anotada eventual pendência às 

margens do cartório distribuidor e cumpridas as demais formalidades 

dispostas na CNGC/MT. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000403-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARSARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANE FRANCHESCA MONTEIRO OAB - MT24393/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000403-72.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão Certifico que a contestação (ID 21486407) 

foi ofertada dentro do prazo, assim, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, por meio de sua procuradora, para no prazo de 15 dias 

apresentar impugnação à contestação. Tapurah, 26/03/2020 Carlyne Ortiz 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000568-22.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI GROSS BECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU (REU)

UNIÃO FEDERAL (REU)

UNIAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ANGELES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH 1000568-22.2019.8.11.0108 AUTOR(A): ROSINEI GROSS 

BECKER Advogado do(a) AUTOR(A): FERNANDO DE MATOS BORGES - 

MT0011068A REU: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA 

IGUACU, UNIAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ANGELES, UNIÃO 

FEDERAL A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Defiro a gratuidade 

processual. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-52.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARRI HERTER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000566-52.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem 

como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça (ID 29237161), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

devolução da deprecada no estado em que se encontra. Tapurah, 

26/03/2020 Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000575-14.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO OAB - SP231355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000575-14.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para no 

prazo de 30 dias, promover o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, sob pena de devolução da missiva, no estado em que se encontra. 

Tapurah/MT, 26 de março de 2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-59.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLENE SIOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000572-59.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão Certifico que a contestação foi ofertada 

dentro do prazo legal, assim, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar 

impugnação à contestação. Tapurah, 26/03/2020 Carlyne Ortiz Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-16.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000743-16.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono os 

autos para intimar a parte REQUERIDA, por meio de seu procurador, para 

no prazo de 15 dias manifestar ciência acerca da sentença do juiz desta 

comarca (ID 30070326), e requerer o que entender de direito. Tapurah/MT, 

27 de março de 2020. Rogério Soares de Barros Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000757-97.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ZANESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000757-97.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação da Carta 

Precatória, quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 29917662), 

sob pena de devolução a origem no estado em que se encontra. 

Tapurah-MT, 27/03/2020 Rogério Soares de Barros Ténico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-71.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DUARTE ONO (EXECUTADO)

JOSE MONCAO DE FRANCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1001192-71.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimação da 

parte autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para no prazo de 15 

dias manifestar-se nos autos, acerca da certidão negativa ID 29918814, 

requerendo o que entender de direito. Tapurah, MT, 27/03/2020 (Assinada 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-37.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO BATISTA DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MACHADO LUZ - EPP (REQUERIDO)

FABIANO MACHADO LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1001052-37.2019.8.11.0108. INTERESSADO: ALEXSANDRO BATISTA DE 

MORAES REQUERIDO: FABIANO MACHADO LUZ - EPP, FABIANO 

MACHADO LUZ Vistos etc., Certifique-se a Secretaria acerca do Aviso de 

Recebimento faltante no id. 26779309, referente a carta de citação e 

intimação do réu Fabiano Machado da Luz. Caso o mesmo não seja 

localizado, designe-se nova data de audiência de conciliação, 

expedindo-se nova citação e intimação. Após, conclusos. Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a minuta de despacho elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-27.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000223-27.2017.8.11.0108. REQUERENTE: JOAO CARLOS ILHA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Manifeste-se o autor, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições constantes nos id.s 

25818913 e 26052274 requerendo o que entender de direito. Após 

conclusos. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a minuta de despacho 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (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))

 

Considerando a interposição de Recurso Inominado (ID nº 22844358), 

impulsiono os autos para a intimação do Polo Passivo, por intermédio de 

seu procurador, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente contrarrazões ao referido recurso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-20.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RICARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000497-20.2019.8.11.0108. REQUERENTE: TIAGO RICARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por 

Danos Morais proposta por Tiago Ricardo dos Santos em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A. Inicialmente deixo de analisar o pedido de Justiça 

Gratuita formulado pela parte autora em sua exordial devido ausência de 

elementos (provas) que comprovem a necessidade do pedido aliado ao 

fato de não haver condenação em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios neste momento processual. Deixo de acolher a 

preliminar de ausência das condições da ação por falta de interesse de 

agir arguida sob o fundamento de que o autor não tentou solucionar o 

problema no site do consumidor.gov e que a empresa ré é a 1ª no rankig 

de solução de problemas caracterizando ausência de pretensão resistida, 

vez que não há lei ou qualquer outra determinação nesse sentido, sendo 

faculdade da parte prejudicada resolver a questão administrativamente ou 

judicialmente. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

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 301 do Código de Processo Civil. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

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

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

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

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Embora possa ser reconhecido que houve falha na 

prestação de serviço, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora, ou seja, o mero aborrecimento. Com efeito, em que pese às razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é 

admissível; pelo contrário. No entanto, repito, a espécie não revela 

qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento 

danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Reputa-se 

assim existente a ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte 

da ré, porém é inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Em 

relação ao pedido de restituição em dobro do indébito tenho que o pedido 

mereça ser parcialmente acolhido. Alega o autor que o plano era 

contratado por valor pré-determinado mas que passou a receber 

cobranças indevidas. Em sua contestação a ré limita-se a argumentar que 

os serviços foram ofertados e prestados pela ré e usufruídos pelo autor. 

Tenho que neste caso a ré deveria ter impugnado o pedido 

especificamente, o que não foi feito, ônus do qual não se desincumbiu. 

Desta forma entendo que os serviços cobrados sob a descrição 

“Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74” ao valor mensal de R$ 

5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) e o “Serviço Terra Net 

Works Brasil S.A” ao valor mensal de R$ 31,92 (trinta e um reais e noventa 

e dois centavos) devem ser restituídos de forma simples pelo período de 5 

anos que antecedem o ajuizamento da ação (ação ajuizada em 29.5.2019). 

Em relação ao serviço “Utilização Acima do Contrato No Brasil – Em 

roaming adicional por ligações realizadas” indefiro o pedido de restituição 

vez que tal serviço se refere a ligações realizadas fora da cobertura da 

operadora contratada e nada leva a crer que o plano contratado pelo autor 

seja na modalidade controle, ou seja, aquele em que não podem ser 

cobrados valores a mais na fatura, impedindo a utilização dos mesmos 

caso o serviço esteja fora do plano. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, para CONDENAR a ré a restituir os valores referente a 

cobranças indevidas no valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove 

centavos) referente ao “Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74” e 

a R$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao 

“Serviço Terra Net Works Brasil S.A” do período de 5 (cinco) anos a 

contar da data do ajuizamento da ação (ação ajuizada em 29.5.2019), 

valores deverão ser atualizados pelo INPC mais juros de 1% ao mês desde 

a data do desembolso de cada parcela. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P.R.I. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 12 de março de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-52.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

J L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000275-52.2019.8.11.0108. REQUERENTE: J L COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: VALCIR DA MOTTA Vistos etc. 

De acordo com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015, extingue-se o 

processo com Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Ante o 

exposto, de acordo com o artigo 840 do Código Civil c/c o artigo 22, 

parágrafo único da Lei nº. 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o acordo 

celebrado entre as partes em audiência de conciliação constante no id. 

20095523, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

consequência julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição conforme disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É dispensada a intimação das partes, 

nos termos do Provimento nº 20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se. Nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 encaminho o processo para 

apreciação do MM. Juiz Togado. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 
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Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001183-12.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1001183-12.2019.8.11.0108. REQUERENTE: CLEOMAR ETERNO DE 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se 

de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência proposta por 

Cleomar Eterno de Campos em desfavor do Estado de Mato Grosso. 

Inicialmente passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva alegada 

pela ré em sua contestação. Alega a ré que as verbas posteriores a 

janeiro de 2015 devem ser objeto de ação em desfavor do MT PREV, 

autarquia com personalidade jurídica própria, criada pela Lei Estadual nº 

560 de 30 de dezembro de 2014, que passou a administrar a previdência 

dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. Tal alegação merece 

prosperar, já que como a arrecadação dos valores desde janeiro de 2015 

passou a ser de responsabilidade da MT PREV, está é quem deve 

responder por eventual devolução. Desta forma declaro a incompetência 

da ré tão somente em relação as cobranças realizadas após janeiro de 

2015. Ressalte-se ainda que o processo encontra-se preparado para 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de dilação probatória. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Sustenta a parte autora 

que o Estado de Mato Grosso continua fazendo descontos indevidos da 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno dos servidores 

públicos, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o adicional. Alega 

que o referido adicional é parcela de caráter indenizatório e não habitual 

estando, portanto, fora do alcance do conceito de salário. Em sua defesa 

o réu alega que o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema na Lei 

Complementar nº 202 de 30.12.2004, em seu artigo 2º o qual dispõe que a 

base de cálculo da contribuição previdenciária será a remuneração total 

do servidor, o que inclui o vencimento mais todas as vantagens 

pecuniárias recebidas pelo autor, incluindo assim, o adicional noturno. 

Diante do exposto nos autos o reconhecimento da procedência parcial dos 

pedidos feitos pela parte autora é a medida que se impõe. O tema já foi 

objeto de discussão e decisão nos Supremo Tribunal Federal no RE 

593.068/SC, apreciando o Tema 163, com repercussão geral reconhecida, 

de relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidindo pela não incidência 

tributária nas parcelas que não são passíveis de incorporação aos 

proventos da aposentadoria entre elas estão: o terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, senão 

vejamos: ACORDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 

os Ministros do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob a 

presidência do Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento, 

por maioria de votos, apreciando o Tema 163 da repercussão geral, em 

dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do 

Relato, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”, 

vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de 

Moraes, sucessor do Ministro Teori Zvascki. Ausente, justificadamente, o 

Ministro Celso de Mello. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE 

O ABONO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGÓGICAS. 

IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do 

servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo 

Regimental a que se nega provimento. (RE 589.441-AgR, Rel. Min. Eros 

Grau). Desta maneira entendo que o pedido do autor deve ser julgado 

parcialmente procedente. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida no pedido inicial para: a) CONFIRMAR a liminar 

concedida no id. 27601065; b) e CONDENAR a parte ré a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária do salário do 

autor do adicional noturno, no período não alcançado pela prescrição já 

que a ação foi proposta em 21.11.2019 até o mês dezembro de 2015; c) 

deve haver a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC desde a data do desembolso de cada parcela e; d) deve a parte 

autora apresentar cálculo discriminado de cada parcela descontada com a 

devida atualização; E o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. P.R.I. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-25.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000044-25.2019.8.11.0108. REQUERENTE: HUDSON VILELA DOS 

SANTOS REQUERIDO: HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN Vistos etc., 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Hudson Vilela dos Santos em desfavor de Helem Mary Dal 

Magro. Verifica-se que o caso em apreço comporta o julgamento imediato 

de mérito, mormente nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015, não havendo, portanto, necessidade de dilação 

probatória. Decido. Alega a parte autora que em conversa entabulada 

entre a ré a Srª Noêmia há um momento em que a ré afirma: “(...) o 

Clodoaldo que passou a mão dentro aqui da drogaria quando era 

funcionário do meu esposo, igual o Hudson que roubou do meu esposo, é 

assim entendeu? (...)” tal conversa foi objeto de transcrição de áudio 

lavrado em na Ata Notarial, livro 01, às fls. 77/78 em 25.1.2019 no Cartório 

de 2º Ofício de Tapurah/MT. Que tal fato ocorreu em abril de 2018, sendo 

que o autor somente tomou conhecimento do conteúdo em janeiro de 2019. 

Que tal conversa se propagou por áudio via WhatsApp, aplicativo de 

mensagens, gerando a dura ilusão do autor ser ladrão tudo a 

menosprezar e abalar a imagem do autor. A ré manifesta em sua 

contestação que o autor age de má-fé buscando enriquecimento ilícito às 

custas da requerida; alega ainda que o autor tomou conhecimento de tal 

conversa logo após a sua ocorrência e não na data alegada de 25.1.2019. 

Alega ainda que o autor não comprovou os danos sofridos e que tais 

danos somente apareceram após a esposa do autor e a ré se envolverem 

em questões pessoais, quando a esposa do autor agrediu a ré no seu 

comércio. A autora alega ainda que está em tratamento psiquiátrico há 6 

(seis) meses e apresenta atestados médicos com as CID’s F 32.2 

classificada como “episódio depressivo grave sem sintomas”; F 41.1 

classificado como “transtorno de ansiedade generalizada TAG” ambos 

datados de 6.10.2018; CID I 49.8 “outras arritmias cardíacas 

especificadas” atestado datado de 23.11.2018 e F 31.6 “transtorno afetivo 

bipolar” datado de 22.1.2019. A controvérsia dos autos cinge em 

estabelecer a ocorrência de danos morais em relação aos fatos ocorridos, 

bem como a sua quantificação. Diante do princípio do livre convencimento 

do juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, forçam o 

reconhecimento da procedência da ação vez que ao proferir tais palavras 

em desfavor do autor a ré ofendeu a honra do mesmo, já que foram ditas, 

inclusive, fora do contexto da conversa mantida entre as partes, sendo 
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que o áudio tornou-se público na cidade, que por ser interiorana e 

envolver dois comerciantes se propaga com mais rapidez ainda. Não há 

com tal reconhecimento menosprezo a condição de saúde da ré, porém, 

estando ciente de sua condição precária de saúde deveria a ré, de forma 

prudente, afastar-se de suas atividades laborais. Em relação a 

quantificação dos danos morais causados pela ré a parte autora, os 

elementos constantes nos autos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial, e 

condeno a parte ré a pagar à parte autora importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da 

citação e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e por consequência: Sem custas 

processuais e honorários advocatícios conforme disposto nos arts. 54 e 

55 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-41.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BRAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 SENTENÇA Processo: 1000054-41.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: LAZARO BRAZ DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao Id. 25398244 por 

BANCO PAN S/A, em face da sentença proferida ao Id. 24706271. Narra o 

embargante, em suma, que há contradição na sentença supracitada, tendo 

em vista que condenou o requerido ao ressarcimento de valores que será 

apurado em liquidação de sentença, entretanto, na parte final da decisão, 

constou a contagem automática de prazo, após o trânsito em julgado da 

sentença, para que o requerido efetue o pagamento da condenação, sob 

pena de multa. A parte embargada, intimada para se manifestar, 

quedou-se inerte. Os autos me vieram conclusos. É O 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 e/ou decisões. 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). Pois bem. Considerando que a finalidade dos 

aclaratórios não é a rediscussão do julgado embargado, mas sanar o vício 

aventado passo a fazê-lo. Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que de fato houve contradição na sentença prolatada, pois a parte 

dispositiva constou que o valor a ser restituído ao autor deverá ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, ao passo que a 

determinação de contagem automática, após o trânsito em julgado, para o 

requerido/embargante efetuar o pagamento da condenação, se mostra 

contraditória. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte embargante, razão porque, SUPRINDO a 

contradição apontada pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

a sentença objurgada deverá constar a seguinte redação em seu último 

parágrafo: “Aguarde-se prazo para interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, intimem-se as partes para iniciarem a fase 

de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC.” Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000199-97.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco da Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vinícios Valdemeri Reina (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em conformidade com a decisão ID. 23181957 passo a 

intimar as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000199-97.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco da Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vinícios Valdemeri Reina (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em conformidade com a decisão ID. 23181957 passo a 

intimar as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-29.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. G. H. (REQUERENTE)

M. D. D. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000156-29.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: VANUSA GLIMANEI GODOI HOCHMANN, MAYCON DHION 

DOLINSKI HOCHMANN Vistos. Trata-se de ação de divórcio consensual 

movida por VANUSA GLIMANEI GODOI HOCHMANN e MAYCON DHION 

DOLINSKI HOCHMANN, ambos já qualificados nos autos. As partes 

acordaram em relação à dissolução do casamento, guarda dos filhos, 

visitas, alimentos, e nome da requerente. Instado a manifestar-se, o 

representante ministerial foi favorável ao pedido dos requerentes (Id. 
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29011821). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que as partes, inicialmente, informam serem casadas no 

regime da comunhão universal de bens desde 22/12/2012, conforme 

certidão juntada nos autos, sendo que, da união, adveio um filho, a menor 

Nicoly Yasmin Hochmann. Contudo, encontram-se separados de fato e, 

não mais havendo possibilidade de vida em comum, requerem a 

decretação do divórcio. De início, cumpre registrar que, com o advento da 

EC nº 66/2010, a qual extirpou do ordenamento jurídico o prazo mínimo 

para o divórcio, que era exigido no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na sua 

redação anterior, bem como diante da livre e espontânea intenção de se 

divorciarem-se, verifico que não há óbice para que se homologue o 

divórcio entre as partes. Por oportuno, vale registrar a jurisprudência do 

insigne Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - 

SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE 

FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO 

IMEDIATA – NORMA CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - 

PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 226 da 

Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 

civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia separação 

judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo pedido, deve 

ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a ação tenha 

sido proposta antes do início da vigência do citado diploma constitucional, 

nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma constitucional tem 

eficácia imediata, sendo certo que os processos em curso devem se 

adaptar à novel realidade constitucional. (APELAÇÃO Nº 114928/2010 – 

TJ/MT - 31-08-2011) (grifei e negritei). Nesse sentido, trilha a doutrina do 

brilhante doutrinador RODRIGO DA CUNHA PEREIRA: “Portanto, o novo 

texto constitucional suprimiu a prévia separação como requisito para o 

divórcio, bem como eliminou qualquer prazo para se propor o divórcio, seja 

judicial ou administrativo (Lei nº 11.441/07). Tendo suprimido tais prazos e 

o requisito da prévia separação para o divórcio, a Constituição joga por 

terra aquilo que a melhor doutrina e a mais consistente jurisprudência já 

vinham reafirmando há muitos anos, a discussão da culpa pelo fim do 

casamento, aliás, um grande sinal de atraso do ordenamento jurídico 

brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/? artigos&artigo=647) No que 

concerne à guarda da filha, alimentos e direito de visitas, acordaram 

conforme consignado na inicial. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, VANUSA GLIMANEI GODOI. Posto isto, atendidas as 

formalidades legais e preservados os interesses dos menores envolvidos, 

HOMOLOGO o acordo constante na inicial e DECRETO o divórcio de 

VANUSA GLIMANEI GODOI HOCHMANN e MAYCON DHION DOLINSKI 

HOCHMANN. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente para averbação do divórcio, juntamente com cópia desta 

sentença. Lavre-se o termo de guarda dos menores, conforme acordado. 

Custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade, eis que defiro a 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-97.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SEGISMUNDO RODRIGUES FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que em atendimento à r. decisão 

proferida nos autos, procedo a intimação das partes acerca da parte final 

da mesma conforme conteúdo adiante transcrito:"...Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância..." TERRA NOVA DO NORTE, 27 de 

março de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000326-98.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000326-98.2020.8.11.0085. 

EXEQUENTE: HELIO PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 910 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000276-72.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000276-72.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): ELIANDRO ANTUNES REU: MARIA RIBEIRO MAYER Vistos. 

Atenta às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e com fulcro 

nos arts. 98, § 6º do CPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, DEFIRO o pedido 

de parcelamento das custas de preparo do processo, que deverão ser 

pagas em 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em 

até 05 dias da intimação deste decisum, e as demais nos meses 

subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. Fica o requerente advertido de que a 

inadimplência, ainda que parcial, acarretará em extinção do processo. A 

fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema de 

arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade 

de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, a 

Secretaria deverá encaminhar cópia da presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço eletrônico: 

dca@tjmt.jus.br. Dando prosseguimento ao feito e, tendo sido juntado 

documento que serve como prova escrita sem eficácia de título executivo, 

verifica-se que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de 

honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, 

art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, 

no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais (CPC art. 701, § 

1º). Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 701, §2º). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000276-72.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que nesta data, encaminhei cópia 

da decisão Id. 30618010 ao Departamento de Arrecadação e Controle - 

DCA/TJMT, conforme comprovante anexo. Certifico ainda que passo a 

INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

recolhimento da diligência do sr. Oficial de Justiça, de modo a viabilizar a 

expedição do mandado monitório. TERRA NOVA DO NORTE, 27 de março 

de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 

100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: 

(66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000876-30.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEILA DAGHETTI (REQUERENTE)

SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000876-30.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: SCHEILA DAGHETTI, SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. Trata-se de Acordo de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável Consensual c/c Partilha de bens, guarda, 

alimentos e direito de visitas, movida por SERGIO VINICIUS VALDAMERI 

REINA e SCHEILA DAGHETTI, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (ID. 27562213). Ao Id. 

29370984, as partes informaram a alteração do acordo em relação a 

pensão da companheira, pugnando pela sua homologação. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que as partes reconhecem que viveram em união estável 

desde janeiro de 2005, pugnando pela sua dissolução, bem como partilha 

de bens. Acordaram, também, quanto a pensão alimentícia, pensão à 

companheira, despesas extraordinárias e direito de visitas em favor dos 

filhos menores. Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e 

consciente quanto ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, 

bem como o direito discutido ser passível de transação e estando os 

interesses da menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a 

sua homologação. Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de ID 

26307669 e ID. 29370984, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se termo de guarda compartilhada 

dos menores em favor dos genitores, conforme acordado. Eventuais 

custas pro rata, se de outra forma não pactuado. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Às providências. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000697-96.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000697-96.2019.8.11.0085. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL 

movida por HECTOR LUIZ RAMOS MARKS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente 

citada, a parte executada não impugnou o cálculo apresentado pela parte 

autora [ID. 27947013]. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 4.361,18 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e 

dezoito centavos). DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o 

Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000457-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000457-10.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE EXECUTADO: ESTADO MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de “Execução de Título Judicial” movida por 

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE contra o Estado de Mato Grosso buscando, 

em síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente citada, a parte 

executada não impugnou o cálculo apresentado pela parte autora. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a 

parte executada não impugnou os valores apresentados pela parte autora, 

HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 9.723,39 (nove mil, 

setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos). DETERMINO que 

a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe 

sobre o processamento e pagamento de requisição de pequeno valor – 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Após, 

voltem-me conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-50.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON VEBER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000616-50.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: JEVERSON VEBER Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, em 

face de JEVERSON VEBER, devidamente qualificados nos autos. No 

decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado no ID. 29460394, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes litigantes, as quais 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, razão pela qual pugnaram pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo celebrado. 

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

EXTRAJUDICIAL de ID. 29460394, para que produzam seus jurídicos e 
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legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão e, por consequência, DECLARO a suspensão do processo até o 

cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso 

II, do CPC. Decorrido o prazo da suspensão, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento definitivo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-29.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE 1000307-29.2019.8.11.0085 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogados do(a) REQUERENTE: 

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - MT18216-O, FLAVIO NEVES 

COSTA - MT12406-A, RICARDO NEVES COSTA - MT12410-O, RAPHAEL 

NEVES COSTA - MT12411-O REQUERIDO: JOSE GERALDO RAMOS 

Vistos. A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Recolha-se o mandado de ID. 22924727 Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. TERRA 

NOVA DO NORTE, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-83.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-71.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação das partes 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, para, 

querendo, requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo 

que no silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-83.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação das partes 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, para, 

querendo, requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo 

que no silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-04.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GRESPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE GRUNEVALD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação da parte embargante/requerida para que 

proceda a distribuição dos embargos à execução no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, conforme decisão ID 30174680, nos moldes do art. 40 da 

Resolução nº 003/2018 do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-34.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERONITA TERESINHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000533-34.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovida PAULISTA – 

SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO - LTDA manejou os 

presentes embargos de declaração (ID. 26925529), alegando, em 

apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 26201807) fora omissa, 

uma vez não foi determinado o abatimento do valor já estornado na conta 

bancária da parte autora. Os autos me vieram conclusos. É O 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 ou decisão. 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 
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forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Pois bem. Considerando que a finalidade dos 

aclaratórios não é a rediscussão do julgado embargado, mas sanar o vício 

aventado, assim passo a fazê-lo. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que de fato houve a omissão na sentença prolatada. Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, 

ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, razão pela qual, SUPRINDO a contradição ali apontada, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá constar a 

seguinte redação: “(...) Pelo exposto, julgo procedente a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como inexistente a relação jurídica de contratação de seguro, 

correspondente ao valor reclamado de R$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), 

que indevidamente foi creditado, bem como, e ainda Condenar na 

repetição de indébito na forma dobrada pela Reclamada do valor indevido, 

na importância a ser paga a Reclamante acima mencionado. Outrossim, 

deverá ser abatido o valor já estornado na conta bancária da parte autora, 

no importe de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais); 2) Condenar a 

reclamada a pagar a reclamante a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três 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. 

(...)” MANTENHO os demais termos da sentença (ID. 26201807). 

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: 1000872-90.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES 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 30/01/2020 

às 13h30min. 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: 1000872-90.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000872-90.2019.8.11.0085 Reclamante: OBIDES DE OLIVEIRA MARÇAL 

Reclamado: BANCO BMG S.A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

pela declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito, 

cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam declarados 

ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria do 

Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. DA PRELIMINAR 2. Incompetência. DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PELAS PARTES Rejeito 

a alegação de incompetência absoluta, arguida pelas partes, por 

complexidade, entendo desnecessária a realização de perícia, diante da 

similar assinatura do autor com as demais lançadas nos documentos 

juntados pelo Reclamado em consonância com os juntados pelo autor em 

sua inicial que retratam a não existência de fraude, que mesmo com olhos 

desarmados é possível verificar ser do Reclamante. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

nos disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. 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. 3. Cumpre destacar que, 

no caso em apreço não será necessária à designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

aliás os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1434555574 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 9258461, 7568843, 

142536283800032019, dentre outros, que vem realizando descontos na 

conta bancária do Requerente, conforme extrato em anexo, e os 

descontos são de diversos valores, R$ 41,35, R$ 35,19, R$ 39,92, R$ 

38,75 e R$ 39,40, sendo que em nenhum momento houve a contratação de 

cartão de crédito consignável, o qual deu origem à constituição da reserva 

de margem consignável (RMC) e que desde então a empresa tem realizado 

a retenção de margem, e decorre que houve o lançamento totalizado 

indevidamente na conta de sua aposentadoria no valor de R$ 1.197,00 de 

descontos consignados, a ser reconhecido e pago ao Requerente, vez 

que não reconhece como contratados e pela situação, pleiteia repetição 

de indébito e condenação em danos morais. Compulsando os documentos 

insertos no corpo da e (anexos) a contestação, verifica-se crível que a 

parte Autora realmente assinou a proposta de emissão de cartão, sendo 

anexada a cópia de seu documento pessoal e outros documentos, e que a 

assinatura aposta é a mesma inclusive no Termo de Audiência de 

Conciliação ID - 28654285. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o 

Demandado comprova a existência da relação jurídica/contratada pelas 

partes, diferente do que alegado pelo autor em sua inicial. Ora, se a 

contratação existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado, no que o requerido restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 
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186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados não vão de encontro à 

sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em 

sendo assim, legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por OBIDES DE 

OLIVEIRA MARÇAL, em desfavor do BANCO BMG S/A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-75.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR GODOI (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(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 30/01/2020 

às 14h00min. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-54.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo: 

1000855-54.2019.8.11.0085 Reclamante: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

Reclamada: OI S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO LIMINAR Vistos etc., 

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

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO LIMINAR, 

estando as partes em epígrafe devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe, alegando a Autora que possuía os serviços de telefone fixo e 

internet fornecidos pela empresa Requerida, consistente em uma linha fixa 

(66) 3534 - 1948 e serviços de Internet Banda Larga de 5 megas, desde o 

ano de 2011. Continua que em data de 22/11/2018 recebeu uma ligação da 

Central de Atendimento da requerida, oferecendo a ampliação dos 

serviços, inclusive um chip de linha móvel (doc.03), que a requerente 

nunca chegou a utilizar, e que durante o contato, questionou se não 

utilizasse haveria algum problema e se a alteração do referido seria 

consignada com cláusula de fidelização, o que por várias vezes durante a 

ligação questionou e foi cientificado pela atendente de que não haveria 

alteração de contrato, e portanto, sem fidelização, tratando -se apenas de 

uma promoção/bônus pelo tempo de contrato e pela adimplência da 

requerente. Relata que estando descontente com os serviços fornecidos 

pela Reclamada, em janeiro de 2019 solicitou informações sobre o 

cancelamento dos serviços de internet e manter a linha telefônica acaso o 

custo fosse viável, sendo informada que, não seria possível o 

cancelamento somente da internet, pois tratava-se de um pacote e caso 

realizasse o cancelamento naquela oportunidade, seria lhe cobrando a 

multa fidelidade; nessa ocasião a requerente solicitou mesmo assim o 

cancelamento (EM 22/01/2019 ÀS 09:10,  PROTOCOLO 

201900013262363), informando que pagaria a multa, mas recorreria 

judicialmente para reaver o valor pago. Destaca que mesmo após ter 

efetuado os pagamentos que foram apresentados, as cobranças não 

cessaram, fez protocolos de reclamações e já passados quase seis 

meses para conseguir o cancelamento e mesmo com os serviços 

cancelados desde 01/2019, a requerida começou a enviar mensagens de 

texto (doc. anexo), ligações e boletos de cobrança (anexos) à requerente, 

informando débito no valor de R$ 129,42, conforme se verifica dos 

documentos anexados, inclusive mensagens informando que haveria 

cobrança judicial do débito, e após várias tentativas de resolução 

administrativa, não tendo alternativa ingressou com a presente, e pleiteou 

liminar, que deferida pelo juízo. A parte requerida contesta alegando 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação à autora, que 

as dívidas, decorrem da utilização que a autora fez dos serviços e após o 

cancelamento não foram pagos os débitos. Assim, a negativação é 

devida, face a inadimplência da parte. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a comprovar que 

não deu ensejo a situação posta em juízo que motivou a má prestação de 

serviço em questão, sendo que a Reclamada sequer menciona/contesta 

os protocolos apresentados pela Autora. Assim que 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que a consumidora se encontra protegida, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 
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hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia a Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos e do que ofertados em seus 

planos, evitando desgastes e falta de esclarecimentos ao consumidor, 

bem como, melhor aparelhamento de seus sistemas, que evidente eivados 

de falhas, não verificando os pedidos de cancelamentos efetuados pela 

Autora, conforme protocolos anexados. A autora não pode ser 

prejudicada, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com cobrança 

indevida de contrato já pago e cancelado, em decorrência da falta de 

clareza no oferecimento de seus planos e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível o pleito requerido, inclusive da indenização por danos 

morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado, declarar o cancelamento do contrato, com a devolução 

em dobro da multa cobrada indevidamente. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, Julgo Procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR inexistente o débito da fatura no valor de R$ 129,42, (cento 

vinte e nove reais, quarenta e dois centavos) e inexigível a multa de 

fidelização no valor de R$ 497,25 (quatrocentos noventa e sete reais, 

vinte e cinco centavos), e pelo indevido lançamento do pagamento da 

multa efetuados, condenar na repetição de indébito, na forma do 

parágrafo único, do art. 42 da legislação consumerista (CDC); e 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, 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, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-53.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI MACHADO (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))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo n.º: 

1000868-53.2019.8.11.0085 Reclamante: LEONEI MACHADO Reclamado: 

BANCO BRADESCO S.A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS 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 CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, cancelamento total do 

cartão de crédito, declarando ilegais os valores descontados na conta 

bancária/aposentadoria do Requerente, no valor de R$ 900,00 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. PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez que, 

no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, 

com prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA 

DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em 

razão de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do 

autor Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 
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ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória. Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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. O Reclamante 

menciona que 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. 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 do Autor, 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 o 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 o reclamada à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 

do CDC. Assim, sendo inexistente a contratação, por conseguinte 

indevidas possíveis cobranças lançadas na conta corrente do Autor, 

torna-se evidente o ato ilícito, devendo ser considerada nula a reclamada 

contratação. 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 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 pelo 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 do cartão de crédito 

reclamado 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 o Reclamante no valor de R$ 

900,00 (novecentos reais) na forma dobrada pelos danos materiais 

comprovados, e a título de danos MORAIS, CONDENAR a pagar quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo: 

1000863-31.2019.8.11.0085 REQUERENTE: CLEUSA DA SILVA STOUPE 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos sejam suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar 

acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos 

Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de 

regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de 

recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. DAS 

PRELIMINARES: COMPLEXIDADE DA CAUSA- NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. DA PRESCRIÇÃO Não há que se 

falar em prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, 

por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao 

consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS 

MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito 

que culminou com a negativação do nome do autor Relação de consumo 

apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando 

reconhecida sua caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo 

mais favorável ao consumidor quanto à prescrição e decadência, nos 

casos em que aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação 

do prazo prescricional disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do 

CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em 

dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro 

de 2009, antes do término do lapso temporal de cinco anos 

Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de apreciação 

das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a instrução 

probatória. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito 

em primeiro grau, para que nova sentença seja proferida Apelo provido." 

(TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, 

Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2014). 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 DÉBITO 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS, estando às partes em epígrafe devidamente qualificadas nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

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

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

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

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

verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que argumenta a parte autora, em síntese, que 

é beneficiária de aposentadoria perante o INSS, percebendo remuneração 

equivalente a um salário mínimo (número do benefício: 154193933), e 

percebeu que indevidamente estava sendo descontada quantia em sua 

conta corrente denominada de ‘’Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, e em seu benefício, a 

Requerente vem pagando valores rotulados como cartão de crédito, com 

os contratos identificados pelos números 11141022, 8857230, 7037321, 

dentre outros, (doc. anexo), no valor de R$ 1.197,00 de descontos 

consignados, a ser reconhecido e pago a Requerente, eis que lançados 

indevidamente em sua conta aposentadoria. Assevera 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. Neste 

contexto, pugna para que o banco requerido cancele os descontos 

indevidos a realizados em seu benefício e requer ainda a inversão do 

ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

procedência da ação. Dessa forma, que desconhecendo a origem do 

débito em seu benefício, não restou alternativa senão ingressar com a 

presente, requerendo tutela jurisdicional com o cancelamento dos 

descontos em sua conta, restituição do valor de indébito em dobro e dano 

moral. Ocorre que dos documentos mencionados pelo reclamado em sua 

defesa não fazem prova alguma da legitimidade da contratação de 

empréstimo efetuado pela autora, o que fica claro a existência de fraude, 

e ainda por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, parcos 

esclarecimentos, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Assim, considerando inexistência de elementos 

probatórios que afastem o direito da parte autora, e havendo 

verossimilhança em suas alegações, a procedência da ação é medida que 

se impõe. Conclui-se, portanto, que o reclamado agiu indevidamente ao 

efetuar descontos no benefício da autora por contrato de cartão de 

crédito não regularmente contratados causando-lhe evidentes prejuízos 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Portanto, a cobrança do débito deve ser declarada indevida, 

bem como, condenar a restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente que indicados pela autora em sua peça vestibular, em 

conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se 

impõe. Nesse contexto, é cediço que com o desconto não previsto em seu 

salário, passou a parte autora a conviver com uma situação inesperada, 

ultrapassando o razoável, que lhe causou constrangimentos e 

aborrecimentos. Reputa-se assim existentes a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, o fato e o nexo causal, restando inequívoca a obrigação 

de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para declarar a inexistência 

de débito, cancelando os contratos ns.º identificados pelos números: 

11141022, 8857230, 7037321, do empréstimo reclamado, e CONDENAR o 

reclamado ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a 

partir desta data e juros a partir da citação e CONDENAR o reclamado a 

pagar a autora, a título de repetição de indébito, devendo restituir em dobro 

a reclamante os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente de 

sua folha de pagamento, conforme inicial e apurada via dos extratos 

bancários, com correção monetária calculada pelo INPC e juros de 1% ao 

mês, no valor de R$ 1.197,00 na forma dobrada, ambos a partir da data de 

cada desconto (responsabilidade extracontratual), e DECLARAR por fim, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 250 de 272



assim o faço a sentença COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Terra Nova do Norte - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-38.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI MACHADO (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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000869-38.2019.8.11.0085 Reclamante: LEONEI MACHADO Reclamado: 

BANCO BMG S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

pela declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito, 

cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam declarados 

ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria do 

Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Preliminares – Incompetência. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PELAS PARTES Rejeito 

a alegação de incompetência absoluta, por complexidade, entendo 

desnecessária a realização de perícia, diante da similar assinatura da 

autora com as demais lançadas nos documentos juntados pelo Reclamado 

em consonância com os juntados pela autora em sua inicial que retratam a 

não existência de fraude, que mesmo com olhos desarmados é possível 

verificar ser da Reclamante, nem mesmo sendo pelo autora impugnado o 

contrato anexado. Diante disto, entendo desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 

33, da Lei 9.099/95. 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. 2.1 Preliminar - PRESCRIÇÃO Não há que se falar em 

prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se 

tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória. Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014). 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária à designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 5509060570 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 11230201 ; 8838266 ; 

6850585, que vem realizando descontos na conta bancária do 

Requerente, conforme extrato anexo, sendo que em nenhum momento 

houve a contratação de cartão de crédito consignável, o qual deu origem à 

constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que desde então 

a empresa tem realizado a retenção de margem, e decorre que houve o 

lançamento totalizado indevidamente na conta de sua aposentadoria no 

valor de R$ 1.197,00 de descontos consignados, a ser reconhecido e 

pago ao Requerente, vez que não reconhece como contratados e pela 

situação, pleiteia repetição de indébito e condenação em danos morais, 

restando consignar que os valores mensais descontados são de R$ 

57,65, R$ 51,23 e R$ 46,04. Compulsando os documentos insertos no 

corpo da e (anexos) a contestação, verifica-se crível que a parte Autora 

realmente assinou o TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 

DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG; CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E 

PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA. Compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Desse modo, examinando o conjunto probatório, 

verifica-se a assinatura do autor no Termo de Adesão e PROPOSTA DE 

AUTORIZAÇÃO é identica à feita na Procuração – ID 26201969 e 

Declaração de Hipossuficiência –ID 26201969. No mais, a Cédula de 

identidade apresentada na contestação trata-se da mesma juntada aos 

autos com a exordial, assim afastando qualquer indício de fraude na 

contratação. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação e na 

utilização do cartão de crédito objeto da lide. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o Demandado comprova a existência da relação 

jurídica/contratada pelas partes, diferente do que alegado e pleiteado pela 

autora em sua inicial - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , vez que constatadas as 

assinaturas do esposo, filho e (polegar) na PROPOSTA DE ADESÃO - 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e demais acima guisados. Ora, se a 

contratação existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 
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devedora do valor apontado, no que o requerido restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados não vão de encontro à 

sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em 

sendo assim, legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LEONEI 

MACHADO, em desfavor do BANCO BMG S/A. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-62.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ROSA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DAVID OUTO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000233-62.2020.8.11.0077. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ILSON ROSA 

DA CRUZ, DAVID OUTO DA CRUZ ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOÃO 

CARLOS TEIXEIRA POSSES Vistos, etc. A parte autora requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: os autores se dizem proprietários das 421 cabeças de gado 

depositadas em mãos do réu, quantidade que demonstra alto poder 

aquisitivo, além do valor parâmetro para concessão da justiça gratuita. 

Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a 

presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada 

pela parte autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da 

incapacidade econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou 

outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar 

responsável pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do 

imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do 

INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; 

certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz 

parte ou negativa. Poderá a parte autora, no prazo de quinze dias, caso 

queira, comprovar o recolhimento das custas e taxas iniciais. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000891-23.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARVALHO DE SOUZA (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 DESPACHO Processo: 

1000891-23.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JOSE CARVALHO DE SOUZA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. É 

ônus do exequente juntar aos autos planilha atualizada do crédito. 

Intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito, 

referente tão somente ao 13º salário proporcional ao período posterior à 

DIB e limitado à DIP. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-47.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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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. 1000040-47.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

25.975,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Honorários 

Advocatícios, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: NILSON FONSECA Endereço: FAZENDA NOVA 

ESPERANÇA, GLEBA RITINHA, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - 

MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, Impugnando a Contestação ID 29453952. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001301-77.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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. 1001301-77.2019.8.11.0046 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: LUCENI SANTOS DA SILVA Endereço: SITIO 

GUAPORÉ, PROJETO ASSENTAMENTO GUAPORÉ, ZONA RURAL, VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Impugnando a Contestação ID 28485010. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000987-38.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

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 (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. 1000987-38.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

12.974,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: MARIA SOARES DA CONCEICAO Endereço: 

ESTRADA RURAL, COMUNIDADE VILA MONTE CRISTO, ZONA RURAL, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

AVENIDA VEREADOR ENEDINO SEBASTIÃO MARTINS, 1249, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, Impugnando a Contestação ID 28485022. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 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 
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Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-59.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ZUMIRA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA LAURINDO DA SILVA MONTEIRO (REU)

APARECIDO DA SILVA MONTEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000132-59.2019.8.11.0077. AUTOR(A): AVELINO FERREIRA DE SOUZA, 

ZUMIRA GOMES DE SOUZA REU: APARECIDO DA SILVA MONTEIRO, 

JANAINA LAURINDO DA SILVA MONTEIRO Vistos, etc. PRÉ-SANEADOR 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos art. 6º, 9º e 10 do NCPC, aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, do NCPC). Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverão as partes articular de forma coerente e jurídica o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, inciso III, do NCPC). Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo, especialmente sobre a regularidade de 

representação e a tempestividade das petições juntadas. Deverão as 

partes indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do 

NCPC). A especificação das questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito deverá observar os deveres da parte de: a) não formular 

pretensão ou defesa destituída de fundamento (art. 77, inciso II, do NCPC); 

b) de não deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei; c) de 

não opor resistência injustificada ao andamento do processo, e de não 

provocar incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos I, II e III do 

NCPC). A especificação das questões de direito relevantes deverá 

observar, ainda, o dever de agir de boa-fé (art. 5º do NCPC), além do 

dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (art. 6º do NCPC), velando-se pela duração razoável 

do processo e pela prevenção contra postulações meramente 

protelatórias (art. 139, incisos II e III, c/c art. 370, parágrafo único, do 

NCPC). Registra-se que não será considerada especificada a questão de 

direito relevante quando a parte, sem pontuar os dados da litiscontestação 

sub judice, com detalhamentos das circunstâncias narradas na inicial, na 

defesa e na réplica do caso concreto específico: a) se limitar à indicação, 

à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou a questão decidida; b) quando empregar conceitos 

jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência 

no caso; c) quando invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer 

pedido/decisão; d) quando se limitar a invocar precedente ou enunciado 

de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos; 

e) quando a matéria especificada deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. (arts. 357, inciso IV c/c art.489, §1º, do NCPC). Quanto às 

questões de fato, deverão as partes indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou 

o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. DA PROVA TESTEMUNHAL E DO 

DEPOIMENTO PESSOAL Apesar de o NCPC dispor que somente após o 

saneamento o Juiz determinará que as partes arrolem testemunhas, vale 

destacar que comumente as partes protestam pela produção de prova 

testemunhal na inicial e na contestação, contudo, quando intimadas a 

arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. Lado outro, se no momento do 

saneamento o Juiz já tiver intimado as partes para arrolarem testemunhas, 

das duas uma: designará audiência de instrução ou, não tendo sido 

arrolado testemunhas, e sendo desnecessária a produção de mais 

provas, julgará o feito antecipadamente. Desta maneira, evita-se que o 

Juiz, após deferir a prova testemunhal e fixar prazo para as partes 

arrolarem as mesmas, tenha a decepção de designar audiência de 

instrução meses à frente e, quando da realização desta, constate que foi 

desnecessária porque as partes não arrolaram testemunhas, atrasando 

indevidamente o feito e acarretando a perda de pautas de audiências de 

instrução. Portanto, caso as partes postulem pela produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, deverão apresentar rol de 

testemunhas e requerimento expresso de depoimento pessoal, no prazo 

comum de 10 dias, manifestando e justificando expressamente eventual 

imprescindibilidade das mesmas, sob pena de expedição de precatória 

sem suspensão do processo, bem como sob pena de preclusão (art. 139, 

inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, todos do NCPC). Após o término 

do prazo das partes, intime-se o Ministério Público, se participar do feito 

em razão de alguma das hipóteses previstas no art. 178 do NCPC. Após, 

tragam os autos conclusos para julgamento antecipado ou saneamento. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001000-37.2019.8.11.0077

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 BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1001000-37.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intimada a parte autora para, 

na forma do art. art. 99, §2º do Código de Processo Civil, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, esta se quedou 

inerte, conforme certidão retro. Fica, assim, afastada a presunção relativa 

prevista no art. 99, §3º do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA formulado pela parte autora e 

DETERMINO a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001001-22.2019.8.11.0077

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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 
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1001001-22.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Intimada a parte autora para, na 

forma do art. art. 99, §2º do Código de Processo Civil, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, esta se quedou 

inerte, conforme certidão retro. Fica, assim, afastada a presunção relativa 

prevista no art. 99, §3º do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA formulado pela parte autora e 

DETERMINO a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-89.2019.8.11.0077

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1001003-89.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Intimada a parte 

autora para, na forma do art. art. 99, §2º do Código de Processo Civil, 

juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, 

esta se quedou inerte, conforme certidão retro. Fica, assim, afastada a 

presunção relativa prevista no art. 99, §3º do CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

formulado pela parte autora e DETERMINO a intimação da parte autora para 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 26 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-10.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES MUNIZ OAB - MT27397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000230-10.2020.8.11.0077. AUTOR: ALCINO GOMES PEREIRA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária, movida pela parte autora em 

desfavor do INSS. A competência da Justiça Federal para o julgamento de 

ações previdenciárias é fixada constitucionalmente (art. 109, I), sendo 

exceção a regra da competência delegada. À vista da norma 

constitucional, interpretada pela jurisprudência, o segurado, quando seu 

domicílio não seja de Vara Federal, tem três opções de aforamento da 

ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o Juízo Estadual da 

Comarca de seu domicílio; no Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da Capital do Estado-Membro. 

Da análise do conteúdo da norma contida no parágrafo 3º do artigo 109 da 

Constituição Federal evidencia-se a sua finalidade: a de oportunizar e 

facilitar o acesso do segurado à Justiça, “in verbis”: Art. 109. Aos juízes 

compete processar e julgar: (...) §3º. Serão processadas e julgadas na 

Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 

sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se, 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual. A Súmula nº. 689 

do STF, de outra parte, possui enunciado no sentido de que “o segurado 

pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo 

Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do 

Estado-membro”. É vedada a opção pelo ajuizamento perante Vara 

Estadual ou Federal de comarca que não possua jurisdição sobre seu 

domicílio ou diversa da capital do Estado-Membro de sua residência, 

porquanto não se inclui entre as opções previstas na Constituição Federal: 

PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DELEGADA. 1. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou o entendimento de que, para julgamento de ações 

previdenciárias movidas contra o INSS, é concorrente a competência do 

Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre 

o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do Estado-membro (Súmula 

689 do STF). Entendimento este adotado também por este Regional, onde a 

matéria é, igualmente, sumulada (Súmula 8 do TRF4). 2. É facultado à 

autora decidir, dentre as possibilidades previstas pela Constituição 

Federal, onde ingressar com a ação previdenciária. (TRF4, AC 

0003373-70.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator ARTUR CÉSAR DE 

SOUZA, D.E. 19-9-2017). Na hipótese dos autos, a parte autora informa 

possuir domicílio no PA Assentamento Miura, o qual não se situa em Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, mas sim na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, conforme fatura de energia elétrica do ID 30713502. A 

localização do assentamento na Comarca vizinha é fato notório, tanto que 

o nome do assentamento vem é homenagem a Nelson Miura, ex-prefeito 

de Pontes e Lacerda. Portanto, por se estar diante de regra de 

competência absoluta decorrente de norma constitucional (art. 109, §3º) é 

possível o pronunciamento de ofício. Este é o posicionamento consolidado 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Confira-se: PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 

JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCAS DISTINTAS. JURISDIÇÃO FEDERAL 

DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO 

DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 1. O art. 109, § 3º, 

da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias 

poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de 

vara federal. 2. O segurado, ao optar pelo ajuizamento da ação perante a 

Justiça Estadual, necessariamente, deverá fazê-lo no foro do seu 

domicílio, uma vez que configurada hipótese de competência absoluta, 

determinada em norma constitucional, a partir da adoção do critério 

funcional. 3. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e 

pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário 

da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a 

competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, 

por isso, improrrogável. 4. Conflito conhecido, declarando-se a 

competência do Juízo suscitante. (TRF-1 - CC: 512878020134010000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, Data de 

Julgamento: 28/10/2014, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

18/11/2014). Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO a incompetência deste juízo para processar e 

julgar a presente demanda. INTIME-SE. Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos ao Juízo da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, mediante as baixas e anotações 

necessárias no setor de distribuição. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

26 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000942-34.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000942-34.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GILSON APARECIDO CORREIA 

EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. 1- Considerando que no ID 29403647 a parte exequente 
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renunciou expressamente à aposentadoria por idade, optando pela 

implantação da aposentadoria por invalidez, determino seja expedido ofício 

ao INSS para implantação imediata do novo benefício, excluindo-se o 

antigo. 2- O acórdão reformou parcialmente a sentença para determinar 

que "A DIB será a data do requerimento administrativo ou o dia imediato ao 

da cessação do auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data 

da citação ou a data do laudo médico pericial, observando-se, em todos os 

casos, os limites do pedido autoral e da pretensão recursal. Devem, ainda, 

ser descontados os importes eventualmente recebidos, no mesmo 

período, a título de benefício inacumulável e os meses em que houve 

vínculo empregatício". Com efeito, o requerimento administrativo se deu em 

31/12/2018, mas a parte exequente já recebia aposentadoria por idade 

desde 06/01/2017. Logo, aparentemente não há nenhuma diferença a ser 

executada, pois os dois benefícios são inacumuláveis. Intimem-se as 

partes para se manifestar sobre o tema, no prazo legal. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-73.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000823-73.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ELISEU SOUZA RIBEIRO REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Nomeio 

como perita, independentemente de compromisso, a Dra. Weslainy Ponce 

Silva, CRM-MT 10.918, endereço: Rua José Martins Monteiro, 1943B, Boa 

Vista, Pontes e Lacerda/MT, CEP n. 78250-000, e-mail 

weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 99692-4341, para 

responder aos quesitos, devendo ser intimada desta nomeação. Intime-se 

o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao Cartório da 

Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes ser intimadas para a realização do exame. Deverão ser 

marcadas no máximo 20 (vinte) perícias diárias, conforme art. 28, §3º da 

Resolução nº 305/2014. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico. 

Conforme Tabela II da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal e, com base nos §§1º e 3º do artigo 28 da mesma Resolução, 

entendo que o valor mínimo deve ser majorado em dobro, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, tendo em vista a 

grande distância geográfica entre a Comarca e os grandes centros 

urbanos, e a ausência de profissional médico inscrito na AJG nesta 

Comarca. Sendo assim, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

devendo o pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, 

bem como ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao 

pagamento junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão. Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos 

para decisão. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 27 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-80.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VILA NOVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000829-80.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JULIANA VILA NOVA FERREIRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. 

Nomeio como perita, independentemente de compromisso, a Dra. Weslainy 

Ponce Silva, CRM-MT 10.918, endereço: Rua José Martins Monteiro, 

1943B, Boa Vista, Pontes e Lacerda/MT, CEP n. 78250-000, e-mail 

weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 99692-4341, para 

responder aos quesitos, devendo ser intimada desta nomeação. Intime-se 

o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao Cartório da 

Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes ser intimadas para a realização do exame. Deverão ser 

marcadas no máximo 20 (vinte) perícias diárias, conforme art. 28, §3º da 

Resolução nº 305/2014. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico. 

Conforme Tabela II da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal e, com base nos §§1º e 3º do artigo 28 da mesma Resolução, 

entendo que o valor mínimo deve ser majorado em dobro, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, tendo em vista a 

grande distância geográfica entre a Comarca e os grandes centros 

urbanos, e a ausência de profissional médico inscrito na AJG nesta 

Comarca. Sendo assim, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

devendo o pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, 

bem como ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao 

pagamento junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão. Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos 

para decisão. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 27 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-89.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVARENGA SOUSA (AUTOR(A))

C.ALVARENGA SOUSA-COMERCIO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 4 2 1 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 7 7 .  A U T O R ( A ) :  C . A L V A R E N G A 

SOUSA-COMERCIO - EPP, CRISTIANO ALVARENGA SOUSA REU: 

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

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta 

por C.ALVARENGA SOUSA-COMERCIO – EPP, em face do requerido 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

autora, alega, em síntese, inversão do ônus da prova em razão da 

hipossuficiência. No mérito, aduziu a reparação material e moral dos 

prejuízos causados pela parte ré no tocante à perda dos produtos e, ao 

final, pediu a procedência do pedido. Já na contestação, o requerido 

pugnou pela improcedência da ação e, sede de impugnação, o requerente 

pugnou pela antecipação do julgamento da lide. DO SANEAMENTO DO 

PROCESSO Vieram-me os autos conclusos para prolação da sentença, 

ocorre que o requerente formulou na inicial pedido de inversão do ônus da 

prova, sob alegação de hipossuficiência em relação ao requerido, haja 

vista tratar-se de uma relação de consumo com a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. Ocorre que no caso em comento sequer é 

necessária a inversão do ônus da prova, pois a parte autora já trouxe aos 

autos com a petição inicial laudo técnico para comprovar as suas 

alegações, de forma que por aplicação do art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, naturalmente é ônus da parte ré comprovar a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, 

DEIXO DE APRECIAR o pedido de inversão do ônus da prova e DETERMINO 

a intimação das partes da presente decisão de saneamento e organização 

do processo, para dizer se têm outras provas a produzir, no prazo de 

cinco dias. Transcorrido o prazo, conclusos para julgamento VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 27 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 
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MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-92.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA PEDRO LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ (REU)

MARIO MARCIO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000867-92.2019.8.11.0077. AUTOR(A): MANOELA PEDRO LEAL REU: 

MARIO MARCIO DE OLIVEIRA, ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ Vistos, 

etc. MANOELA PEDRO LEAL ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor de MARIO MARCIO DE OLIVEIRA e de ZILCLEIA CARMO SILVA 

DA CRUZ, objetivando: a) A procedência integral da presente ação, com a 

condenação dos Requeridos à devolução das vacas entregues à título de 

arrendamento, bem como sua renda paga em bezerros machos 

desmamados, acrescidos da multa de 20% do total pelo descumprimento 

do acordo judicial, o que perfaz a quantia de 30 vacas pesando a média 

de 11 arrobas cada, sem marca aparente e em perfeitas condições fito 

sanitárias, e 42 bezerros machos já desmamados, da mesma raça e 

qualidade do gado arrendado na presente data; b) Optativamente, a 

condenação ao pagamento da importância de R$ 97.194,30 (noventa e 

sete mil cento e noventa e quatro reais com trinta centavos) em pecúnia, 

quantia devidamente atualizada, com base nos indicadores do IMEA, já 

acrescidas da multa de 20% que recai aos Requeridos pelo não 

cumprimento do acordo judicial; Assevera que firmou contrato de 

arrendamento com os réus, que não cumpriram com o compromisso 

firmado, o que a fez ingressar com ação no Juizado Especial Cível desta 

Comarca, resultando em acordo nos autos nº 0010041-12-2013.811.0059, 

que novamente não foi cumprido. Aduz que o acordo está vencido desde 

18/07/2014 e que assim é credora dos requeridos no total de 25 vacas 

nelore, acrescidas de multa de 20%, além da renda de 30% ao ano, 

perfazendo 42 bezerros machos desmamados, que equivalem a R$ 

97.194,30 em valores atualizados. Requereu os benefícios da justiça 

gratuita. A parte autora foi intimada para comprovar a necessidade de 

justiça gratuita e para se manifestar sobre a prescrição. Em resposta, 

juntou documentos e asseverou que "quanto a possibilidade de 

prescrição, a autora entende que não houve a ocorrência de tal prazo 

prescricional, visto que no ano de 2014 as partes fizeram um acordo, e o 

réu deixou de cumprir tal acordo". É o breve relato. DECIDO. Passando ao 

largo da celeuma acerca da competência do próprio Juizado Especial Cível 

para execução de seus próprios julgados, porquanto o valor da execução 

ultrapassa o valor de alçada previsto na Lei 9.099/95, verifico a 

ocorrência da prescrição. Isso porque a própria parte autora assevera na 

petição inicial que o acordo foi descumprido em 18/07/2014, sendo este 

então o termo inicial da contagem do prazo prescricional, na forma do art. 

189 do Código Civil. O prazo prescricional aplicável à espécie é o 

quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e portanto se 

findou em 18/07/2019. Ocorre que a demanda foi distribuída apenas em 

31/10/2019, e a parte autora não comprovou a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, embora tenha sido 

intimada para se manifestar a respeito, na forma do art. 10 do CPC. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo 

a ocorrência da prescrição. Custas pela parte autora, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora lhe defiro. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 26 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000349-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

IZELDA BERTI (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANTONIO BERTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000349-27.2019.8.11.0102. REQUERIDO: IZELDA 

BERTI REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: CELSO ANTONIO BERTI VISTOS. ABRA-SE vistas à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público para manifestação, em 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE. VERA, 05 de dezembro de 2019. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000774-54.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DIAS DA SILVA OAB - MT27588/O (ADVOGADO(A))

JAKELLINE CORREIA ROUXINOL OAB - MT27317/O (ADVOGADO(A))

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. F. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000774-54.2019.8.11.0102 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) Advogados do(a) AUTOR(A): 

JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - MT27317/O, DAYANE DIAS DA SILVA - 

MT27588/O, MINARLOI DE LIMA - MT27257/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

05/06/2020 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, 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, 27 de março de 2020.

Intimação 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)

 

Processo n. 1000083-06.2020.8.11.0102 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) AUTOR: PEDRO 

FIGUEIRO RAMBOR - RS83723, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 26/06/2020 

Hora: 14:20 , 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. Em tempo, ser a presente 

para intimação do Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação Pessoal do Requerido, por meio de 

guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo ser 

juntado posteriormente aos Autos a Guia e Comprovante de Pagamento. 

VERA, 27 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000811-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE JESUS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000811-81.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, Impugnar 

a Contestação de ID nº 30592844. VERA, 27 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-36.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FENEL JEUNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000426-36.2019.8.11.0102. AUTOR(A): FENEL 

JEUNE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Cite-se a parte ré conforme determinado no despacho 22362629 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000592-68.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. R. (REQUERENTE)

JAQUELINE SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000592-68.2019.8.11.0102. REQUERENTE: LAURA 

GABRIELLE RODRIGUES, JAQUELINE SOARES RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte ré 

para que cumpra a decisão judicial que concedeu a antecipação de tutela 

a autora, para que implante/restabeleça o benefício, no prazo de 48 horas. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em 15 (quinze) 

dias. INTIMEM-SE as partes para ciência. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000323-29.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 12 REGIAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELYN DE SOUZA MARTINS OAB - MT17952/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MAGRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000323-29.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 12 REGIAO 

REQUERIDO: WILSON MAGRO FILHO VISTOS. INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, sob pena de devolução da presente 

deprecada. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 3097-83.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ PAGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 INTIMAR o advogado do denunciado acerca do dispositivo da sentença, 

abaixo transcrito:

"(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 

intentada pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu VOLNEI LUIZ 

PAGANI da imputação que lhe é feita, pela prática do crime do artigo 129, § 

9º, do Código Penal, o que faço com fulcro artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal. Transitada em julgado, procedam-se as comunicações 

necessárias, dê-se baixa e arquivem-se. Ciência ao Ministério Público. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz 

de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130812 Nr: 2073-83.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 INTIMAR a defsa para oferecimento de memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme decisão de ref. 98.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000600-45.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILO PAGLIOCCHI (AUTOR(A))

IRMES LUCIA PARIZOTTO PAGLIOCCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE VERA (CONFINANTES)

MARLI VOGT (CONFINANTES)

MIGUEL ERTEL (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM 

PROCESSO n. 1000600-45.2019.8.11.0102 Valor da causa: R$ 70.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

JOVENILO PAGLIOCCHI Endereço: Avenida Managua, 1.232, Centro, 

VERA - MT - CEP: 78880-000 Nome: IRMES LUCIA PARIZOTTO 

PAGLIOCCHI Endereço: Avenida Managua, 1.232, Centro, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 POLO PASSIVO: Nome: COLONIZADORA SINOP S A 

Endereço: Avenida Padre Antônio, 1728, Centro, VERA - MT - CEP: 

78880-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 258 de 272



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. RESUMO DA INICIAL: Domínio do autor 

sobre o imóvel imóvel urbano denominado Lote n.º 16 da QUADRA 08, 

situado do Loteamento cidade de Vera-MT, medindo o total de 435,50 

(Quatrocentos e trinta e cinco metros e cinquenta centímetros quadrados), 

dentro do quarteirão formado pelas seguintes vias públicas: Avenida 

Manágua esquina com a Rua Chile, com inscrição municipal nº 

001.03.008.0016.001 – Imóvel 465 usucapiendo por sentença, que servirá 

de título para transcrição no Registro de Imóveis competente. DECISÃO: " 

VISTOS. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO, inclusive, o pedido de concessão da gratuidade da justiça. 

CITEM-SE, pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), via mandado, o requerido, 

bem como o proprietário constante da matrícula do imóvel, os confinantes 

conhecidos e nominados, e por edital, com o prazo de trinta (30) dias, os 

interessados ausentes incertos e desconhecidos identificados (art. 259, 

inciso I, do CPC). INTIMEM-SE para que manifestem eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, instruindo com cópia do mapa e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do Código de Processo Civil). O prazo para contestar será contado na 

forma do art. 335 do CPC, observadas as prerrogativas previstas nos 

arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, iniciando-se na forma prevista no 

art. 231, CPC. CIÊNCIA o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

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

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

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

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

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

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

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei. VERA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000120-33.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JERONIMO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000120-33.2020.8.11.0102. REQUERENTE: 

REGINALDO GERONIMO DA SILVA REQUERIDO: JOAQUIM ALVES 

FERREIRA VISTOS. Da análise dos documentos do pretenso curador não 

vislumbro informação acerca de sua qualidade de filho do interditando, 

bem como não há também nos autos certidão de casamento de sua 

genitora com o interditando, a fim de perquirir sua legitimidade. Assim, 

dê-se vista ao Ministério Público, para no prazo de 05 dias se manifestar. 

Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000389-09.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SBL MADEIRAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000389-09.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: SBL 

MADEIRAS EIRELI - ME Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 

leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da presente, 

sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000295-61.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000295-61.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: PRISMA 

MADEIRAS LTDA - EPP Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 
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Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 

leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

procedendo-se a intimação da executada da penhora realizada, sem o 

recolhimento de diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000296-46.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUER & SAUER LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000296-46.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: SAUER & 

SAUER LTDA - ME Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o 

pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em sede de 

Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá 

prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de diligência 

em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do referido 

processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da leitura dos 

pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no 

valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 

10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das 

diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse 

contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, 

determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, 

impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, 

configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida 

nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até 

seu trânsito em julgado. Comunique-se, com urgência. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ 

Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA : SS 2899 MT 

2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da Corregedoria deste 

Tribunal, através do pedido de providencias nº 44960-34.2018.8.11.0000, 

no sentido de que os juízos de primeira instância se abstenham de exigir o 

pagamento de despesas processuais da União. Desta feita, DETERMINO o 

regular prosseguimento do feito, procedendo-se a intimação da executada 

da penhora realizada, sem o recolhimento de diligências. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000186-47.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000186-47.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: M. T. 

MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 

leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da presente, 

sem o recolhimento de diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000391-76.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000391-76.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: PRISMA 

MADEIRAS LTDA - EPP Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 

leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da presente, 

sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000387-39.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.E. MADEIRAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

REINHARD MEYER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR MEYER OAB - 813.574.431-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000387-39.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

REQUERIDO: G.E. MADEIRAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, 

REINHARD MEYER REPRESENTANTE: VALDECIR MEYER Vistos. 

Considerando que, em 25/07/2017, o Superior Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de Mandando de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo. Vejamos trecho 

da decisão do STJ, in verbis: “Da leitura dos pedidos de providência acima 

transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais 

de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado 

justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na 

ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse contexto, o deferimento da 

liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os 

efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. 

Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de 

julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA : SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve 

determinação da Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de 

providencias nº 44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de 

primeira instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas 

processuais da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento 

da presente, sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000190-84.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000190-84.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: L. B 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Considerando 

que, em 25/07/2017, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 

2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar 

outrora deferida em sede de Mandando de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo. Vejamos trecho 

da decisão do STJ, in verbis: “Da leitura dos pedidos de providência acima 

transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais 

de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado 

justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na 

ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse contexto, o deferimento da 

liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os 

efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. 

Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de 

julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA : SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve 

determinação da Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de 

providencias nº 44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de 

primeira instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas 

processuais da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento 

da presente, sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Vera/MT, 

05 de dezembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000288-69.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. ROMANI CALDEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000288-69.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: L.R. 

ROMANI CALDEIRA - EPP Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 

leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da presente, 

sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000293-91.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DL MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000293-91.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: DL 

MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 
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leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da presente, 

sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000376-10.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. ROMANI CALDEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000376-10.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: L.R. 

ROMANI CALDEIRA - EPP Vistos. Considerando que, em 25/07/2017, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, 

deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida em 

sede de Mandando de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, o feito 

deverá prosseguir seu regular processamento sem o recolhimento de 

diligência em favor do Oficial de Justiça, até o julgamento do mérito do 

referido processo. Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis: “Da 

leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve determinação da 

Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de providencias nº 

44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de primeira 

instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas processuais 

da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento da presente, 

sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000187-32.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDI GIACOMELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000187-32.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

REQUERIDO: NEUDI GIACOMELLI Vistos. Considerando que, em 

25/07/2017, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 

2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar 

outrora deferida em sede de Mandando de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo. Vejamos trecho 

da decisão do STJ, in verbis: “Da leitura dos pedidos de providência acima 

transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais 

de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado 

justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na 

ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse contexto, o deferimento da 

liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os 

efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. 

Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de 

julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA : SS 2899 MT 2017/0159664-5)” Ademais, houve 

determinação da Corregedoria deste Tribunal, através do pedido de 

providências nº 44960-34.2018.8.11.0000, no sentido de que os juízos de 

primeira instância se abstenham de exigir o pagamento de despesas 

processuais da União. Desta feita, DETERMINO o regular prosseguimento 

da presente, sem o recolhimento das diligências. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-58.2019.8.11.0102

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:

MARIA JOSE GUIMARAES BRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000431-58.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: AUTO 

POSTO SORRISAO LTDA EXECUTADO: MARIA JOSE GUIMARAES BRAZ 

Vistos. Indefiro o pedido de Justiça Gratuita uma vez que a parte autora 

não comprovou a alegada hipossuficiência. Intime-se a parte autora para 

no prazo de (quinze) dias proceda o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-43.2018.8.11.0102

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:

VILSON VIEIRA OSSUNA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000098-43.2018.8.11.0102 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 - OAB/MT 8196, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 26/06/2020 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, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 
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do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-54.2020.8.11.0102

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:

CAMILA FERNANDES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000138-54.2020.8.11.0102 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: 

LARISSA INA GRAMKOW - OAB/MT8196, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 26/06/2020 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, 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, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-54.2020.8.11.0102

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:

CAMILA FERNANDES (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. 1000138-54.2020.8.11.0102 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 INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o número da residência 

da requerida, a fim de possibilitar a intimação dela acerca da audiência. 

VERA, 27 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-27.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

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

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000015-27.2018.8.11.0102. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença prolatada nos autos (id 20281101). Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC (id 24099867). 

A embargada apresentou contrarrazões em id 24031114. É o breve 

relatório. Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é 

possível conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Por outro lado, 

depreende-se da análise dos autos que a parte embargante, irresignada, 

busca, realmente, nova sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de 

declaração com o fim de prequestionamento, não se pode deixar de 

observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, 

obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, o recurso de embargos 

declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, 

não restando evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o 

exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes 

embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010033-95.2012.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 8010033-95.2012.8.11.0102. 

Vistos. TJT SUPERMERCADOS opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada nos autos. Os embargos foram interpostos dentro do 

prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme certidão de tempestividade 

em id 24099061. Embora intimada, a embargada deixou transcorrer in albis 

o prazo para contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-28.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MOREIRA (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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000099-28.2018.8.11.0102. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença prolatada nos autos. Os embargos foram interpostos dentro 

do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme certidão de 
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tempestividade juntada. Embora intimada, a embargada deixou transcorrer 

in albis o prazo para contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir. É 

de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-87.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DA PAZ PEREIRA (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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000108-87.2018.8.11.0102. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença prolatada nos autos. Os embargos foram interpostos dentro 

do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme certidão de 

tempestividade juntada. Embora intimada, a embargada deixou transcorrer 

in albis o prazo para contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir. É 

de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-46.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LIMA REIS (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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000059-46.2018.8.11.0102. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença prolatada nos autos. Os embargos foram interpostos dentro 

do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme certidão de 

tempestividade juntada. Embora intimada, a embargada deixou transcorrer 

in albis o prazo para contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir. É 

de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-94.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000017-94.2018.8.11.0102. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença prolatada nos autos. Os embargos foram interpostos dentro 

do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme certidão de 

tempestividade juntada. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões. 

É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, em regra, 

somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios se 

existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o que não 

aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. Por outro 

lado, depreende-se da análise dos autos que a parte embargante, 

irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, mesmo nos 

embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não se pode 

deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva (omissão, 

contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, o recurso 

de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame da causa. 

Desse modo, não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO 

dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a 

sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-73.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

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

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000053-73.2017.8.11.0102. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença prolatada nos autos. Os embargos foram interpostos dentro 

do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme certidão de 

tempestividade em id 25024529. Embora intimada, a embargada deixou 

transcorrer in albis o prazo para contrarrazões. É o breve relatório. Passo 

a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível conferir 

caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão 

sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-65.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000060-65.2017.8.11.0102. REQUERENTE: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

VISTOS. CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração 

em face da sentença prolatada nos autos, alegando haver omissão na 

sentença quanto aos critérios para fixação do quantum indenizatório (id 

24722675). Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no 

art. 1.023, do CPC, conforme certidão de tempestividade juntada. Intimada, 

a embargada apresentou contrarrazões (id 25173679). TAP – 

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A também opôs Embargos de 

Declaração em face da sentença prolatada nos autos alegando que há 

contradição no termo inicial para incidência dos juros moratórios incidentes 

sobre a condenação por danos morais, eis que foram fixados a partir da 

citação, requerendo a fixação a partir do arbitramento. Os embargos 

foram opostos tempestivamente. A parte embargada apresentou 

cotrarrazões (id 26260200). É o breve relatório. Passo a decidir. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que 

ambas as partes embargantes, irresignadas, buscam, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargo de declaração 

das partes, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença 

embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000009-20.2018.8.11.0102. AUTOR(A): BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. REU: S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA 

- ME Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA opôs 

Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos, 

alegando haver contradição, eis que a sentença extinguiu a ação com 

fundamento no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95, e que deveria ter extinto com 

fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, ante a desistência. Os embargos 

foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, 

conforme certidão de tempestividade juntada nos autos. É o breve 

relatório. Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é 

possível conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Da análise da sentença 

embargada, apesar de haver pedido de desistência, a ação foi extinta em 

razão da incompetência absoluta do juizado, que pode ser reconhecida a 

qualquer momento, de modo não haver contradição ou omissão ou 

obscuridade na sentença que se pretende reforma. É cediço que, mesmo 

nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não se 

pode deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva 

(omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, 

o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame 

da causa. Desse modo, não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do 

recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

CONHEÇO dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in 

totum, a sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000242-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE FREITAS (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000242-80.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE FREITAS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE VERA VISTOS. MARIA JOSÉ ALVES DE FREITAS opôs Embargos de 

Declaração em face da sentença prolatada nos autos. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, conforme 

certidão de tempestividade juntada. Intimada, a embargada informou que 

nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o 

que não aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. 

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, 

mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não 

se pode deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva 
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(omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, 

o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame 

da causa. Desse modo, não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do 

recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

CONHEÇO dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in 

totum, a sentença embargada. No mais, DESENTRANHEM-SE os relatórios 

psicossociais juntados equivocadamente nestes autos em id 29477730 e 

30052003, encaminhando-os ao Juízo competente. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000238-43.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES ZOZ (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000238-43.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: MERCEDES ZOZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE VERA Vistos. 

MERCEDES ZOZ opôs Embargos de Declaração em face da sentença 

prolatada nos autos. Instada, a parte embargada informou que nada 

requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, em 

regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios 

se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o que não 

aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. Por outro 

lado, depreende-se da análise dos autos que a parte embargante, 

irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, mesmo nos 

embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não se pode 

deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva (omissão, 

contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, o recurso 

de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame da causa. 

Desse modo, não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO 

dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a 

sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000248-87.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUZIA JAMARIQUELI CASTILHO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000248-87.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: VIVIANE LUZIA JAMARIQUELI CASTILHO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. VIVIANE LUZIA JAMARIQUELI CASTILHO 

opôs Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VANESA DA SILVA COSTA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000244-50.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: VANESA DA SILVA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

VERA Vistos. VANESA DA SILVA COSTA opôs Embargos de Declaração 

em face da sentença prolatada nos autos. Instada, a parte embargada 

informou que nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000239-28.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA APARECIDA SOUZA CAMILO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000239-28.2019.8.11.0102. REQUERENTE: MAURICEIA APARECIDA 

SOUZA CAMILO REQUERIDO: MUNICIPIO DE VERA Vistos. MAURICEIA 

APARECIDA SOUZA CAMILO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada nos autos. Instada, a parte embargada informou que 

nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o 

que não aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. 

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, 

mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não 

se pode deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva 

(omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, 

o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame 

da causa. Desse modo, não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do 

recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

CONHEÇO dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in 
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totum, a sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000243-65.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000243-65.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA opôs 

Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000260-04.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA opôs 

Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000249-72.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MARIA GATTO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000249-72.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: NOELI MARIA GATTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE VERA 

Vistos. NOELI MARIA GATTO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada nos autos. Instada, a parte embargada informou que 

nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o 

que não aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. 

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, 

mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não 

se pode deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva 

(omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, 

o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame 

da causa. Desse modo, não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do 

recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

CONHEÇO dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in 

totum, a sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-79.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ALVES DOS SANTOS (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000255-79.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: CRISTINA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

VERA Vistos. CRISTINA ALVES DOS SANTOS opôs Embargos de 

Declaração em face da sentença prolatada nos autos. Instada, a parte 

embargada informou que nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. 

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000262-71.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000262-71.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: FABIANA DE LIMA DIAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE VERA 

Vistos. FABIANA DE LIMA DIAS opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada nos autos. Instada, a parte embargada informou que 

nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o 

que não aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. 

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, 

mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não 

se pode deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva 

(omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, 

o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame 

da causa. Desse modo, não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do 

recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

CONHEÇO dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in 

totum, a sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000261-86.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA VENTURA PORFIRIO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000261-86.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ELZA VENTURA PORFIRIO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

VERA Vistos. ELZA VENTURA PORFIRIO opôs Embargos de Declaração 

em face da sentença prolatada nos autos. Instada, a parte embargada 

informou que nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA ANDREIA DA SILVA OLIVOTO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000256-64.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ALEXSSANDRA ANDREIA DA SILVA OLIVOTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VERA Vistos. ALEXSSANDRA ANDREIA DA 

SILVA OLIVOTO opôs Embargos de Declaração em face da sentença 

prolatada nos autos. Instada, a parte embargada informou que nada 

requer. É o breve relatório. Passo a decidir. É de se observar que, em 

regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios 

se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o que não 

aconteceu nesse caso específico da sentença ora questionada. Por outro 

lado, depreende-se da análise dos autos que a parte embargante, 

irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço que, mesmo nos 

embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não se pode 

deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva (omissão, 

contradição, obscuridade e, até, erro material). Não é, portanto, o recurso 

de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame da causa. 

Desse modo, não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO 

dos presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a 

sentença embargada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000250-57.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI FORTUNATO MATHIAS STANAZIO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000250-57.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: NOEMI FORTUNATO MATHIAS STANAZIO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. NOEMI FORTUNATO MATHIAS STANAZIO 

opôs Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000259-19.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE CARVALHO SIMPHRONIO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000259-19.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: EDINEI DE CARVALHO SIMPHRONIO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE VERA Vistos. EDINEI DE CARVALHO SIMPHRONIO opôs Embargos de 
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Declaração em face da sentença prolatada nos autos. Instada, a parte 

embargada informou que nada requer. É o breve relatório. Passo a decidir. 

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a 

parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença. É cediço 

que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000253-12.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO 

opôs Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000252-27.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI opôs 

Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000251-42.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA DOS SANTOS CASA SANTA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000251-42.2019.8.11.0102. 

REQUERENTE: ROSA HELENA DOS SANTOS CASA SANTA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VERA Vistos. ROSA HELENA DOS SANTOS CASA SANTA 

opôs Embargos de Declaração em face da sentença prolatada nos autos. 

Instada, a parte embargada informou que nada requer. É o breve relatório. 

Passo a decidir. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos 

autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova 

sentença. É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Desse modo, não restando 

evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, 

porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença embargada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-90.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010141-90.2013.8.11.0102. REQUERENTE: JULIANA CAETANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: FARMACIA CONFIANCA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

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, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANA 

CAETANO DOS SANTOS em desfavor de FARMÁCIA CONFIANÇA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. A controvérsia da presente 

demanda cinge-se sobre a inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes no valor de R$ 417,00 (quatrocentos e 
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dezessete reais), pleiteando com isso a declaração de inexistência do 

débito, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos 

danos morais, alega que possui cadastro junto a Ré, e que ao ir embora da 

cidade de Vera – MT a Nova Mutum – MT, em 2010, quitou todos os 

débitos e informou a empresa que não autorizava a realização de 

nenhuma compra em seu cadastro. Porém a autora não juntou nenhum 

documento que comprovassem suas pretensões. Em sua exordial a parte 

Requerente diz haver relação jurídica com a Requerida, porém afirma 

desconhecer o débito, informando que não tinha autorizado ninguém 

comprar em seu cadastro. Por seu turno a parte Requerida aduz 

regularidade da contratação e existência do débito; para tanto, visando 

corroborar seus argumentos trouxe aos autos ficha de cadastro fornecida 

pela CDL local para cadastro, ficha cadastral, comprovantes das compras 

de medicamentos e ficha de autorização de crédito para terceiros, 

demonstrando a relação jurídica, sendo as mesmas suficientes a 

cumprirem o ônus probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, 

CPC. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação pela parte Requerente, e assim o faço, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000193-39.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA SOUZA GILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A DE ARAUJO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000193-39.2019.8.11.0102. REQUERENTE: ADRIANA REGINA SOUZA 

GILIO REQUERIDO: D A DE ARAUJO E CIA LTDA - ME Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

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, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ADRIANA REGINA SOUZA GILIO em desfavor de 

D A DE ARAUJO E CIA LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

controvérsia da presente demanda cinge-se que a autora “era legítima 

proprietária de um cão da raça Bulldog Inglês, com registro na 

confederação Brasileira de Cinofilia, tendo pago pelo animal a importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e mais R$ 2.403,74 (dois mil quatrocentos 

e três reais e setenta e quatro centavos) de transporte aéreo para a 

entrega do animal. Narra ainda que no dia 07 de janeiro de 2019, procurou 

a empresa Requerida para realizar o procedimento de inseminação em sua 

cachorra, também da raça Buldog Inglês, onde foi orientada que, para 

facilitar a entrada no cio, seria necessária a presença do macho. Relata 

por fim que no dia 09 de janeiro de 2019, alugou um táxi com ar 

condicionado para levar o casal de cachorros até a clínica Ré, tomando 

todo o cuidado devido a sensibilidade dessa raça ao calor, tendo pagado a 

importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar os animais. 

Aduz que pelo procedimento de inseminação pagou a importância de R$ 

500,00 (quinhentos reais); assim, no dia 16 de janeiro de 2019, a 

Requerida entrou em contato com a Requerente informando que o 

procedimento já havia sido realizado com sucesso e que a mesma poderia 

buscar os cachorros, ou, se preferisse, a Ré levaria os cachorros até a 

sua residência pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), tendo a 

Autora concordado com o transporte, a qual teve o cuidado de perguntar 

sobre as condições do transporte, tendo sido tranquilizada pela Ré, a qual 

afirmou que os animais seriam transportados em carro com ar 

condicionado, contudo, ao chegarem na cidade de Vera-MT, o cachorro 

macho já estava morto e a fêmea desmaiada, tendo a mesma tentado 

reanimá-los jogando água nos mesmos e os colocando na frente do 

ventilador, mas só obteve êxito com a fêmea. Neste fito, checou o veículo 

utilizado no transporte e constatou que o mesmo não era adequado, pois 

não dispunha de ar condicionado no local de transporte dos animais. 

Continua narrando que a empresa Ré, sem autorização da Autora, enviou 

o animal para necropsia na UFMT, e passados mais de 3 meses sequer 

devolveram o corpo do animal.” (Sic). Em razão dos fatos acima, requereu 

a Autora a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por 

dano material no valor de R$ 12.903,74, consistente em todas as 

despesas oriundas com o animal, desde a aquisição do mesmo até os 

serviços prestados pela Ré. Outrossim, também requereu a condenação 

da empresa Ré ao pagamento de indenização por dano moral, no importe 

de R$ 15.000,00. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a 

única verdade que se extrai da inicial é que os cachorros da Autora 

realmente foram até a empresa Ré para que fosse realizado o 

procedimento de inseminação na fêmea. Alega ainda a reclamada que 

antes da inseminação ser realizada, a Clínica Ré entrou em contato com a 

Autora e lhe informou que o seu cachorro macho (Tony) estava muito 

ofegante e cansado, momento em que lhe foi perguntado se ela autorizava 

a Clínica a realizar alguns exames no mesmo, o que foi prontamente 

recusado pela mesma, a qual afirmou que o seu cachorro sempre foi 

assim e que isso é comum da raça; porém não juntou prova de tal 

alegação. A Clínica Ré, então, realizou a inseminação na fêmea, cujo o 

procedimento foi um sucesso – o que é impugnado pela parte autora, que 

informa que a cachorra fêmea não ficou prenha. Que por volta do dia 

12/01/2019, a Clínica Ré entrou em contato com a Autora lhe avisando que 

os animais estavam liberados para ir para casa, tendo a Autora informado 

que não podia ir buscar os animais naquele dia, mas que iria no dia 

seguinte, o que não ocorreu. E que passados supostos 3 (três) dias a 

Autora ainda não teria ido buscar seus cachorros, tendo a Clínica Ré 

novamente entrado em contato com a Autora e perguntado se ela 

autorizava a clínica a levar os cachorros até a sua residência, o que foi 

aceito pela Autora. Narra ainda em sua defesa que no dia 16/01/2019, a 

Clínica Ré tomou todos os cuidados necessários com os cachorros, tanto 

que os transportou no período noturno, justamente por ser mais fresco, 

além do que, o veículo de transporte utilizado pela clínica é o mais 

adequado para o transporte de animais domésticos, inclusive, possuindo 

ar condicionado. Pugnando assim pela ausência no dever de indenizar e 

improcedência total dos pedidos. Em meio a outras alegações, a clínica ré 

diz que a morte do animal se deu por motivos alheios e grave doença 

preexistente e que nada tinha relação com o transporte do mesmo. Para 

corroborar com sua alegação trouxe aos autos cópia do laudo de 

necropsia assinada pela Dra. Nadia Aline B. Antoniassi, CRMV 4693 que 

concluiu que o cachorro da Autora faleceu por: Insuficiência cardíaca 

congestiva associada à Dirofilariose canina. 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 requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e materiais, não apresentou 

documentos aptos a provar que o veículo era adequado para o transporte 

do animal, e que o mesmo havia apresentado sinais de cansaço e/ou 

esteve ofegante, e mesmo nessa situação que alega. Infere-se, portanto, 

de forma incontroversa, a relação jurídica e o óbito do animal transportado 

pela reclamada, de maneira que, ao receber o animal antes de qualquer 

procedimento deveria realizar exames a fim de perquirir a viabilidade do 

mesmo. Competia a ré antes de qualquer procedimento realizar os exames 

necessários a fim verificar a possibilidade de sua realização sem prejuízo 

a saúde do animal, de modo que não havendo consentimento da autora na 

realização dos exames o procedimento não deveria ter sido feito, a fim de 

não colocar em risco a saúde do animal. O fato é que presume-se que a 

parte autora entrou o cachorro em aparentemente bom estado de saúde, 

já que fora realizado procedimento no mesmo, e o mesmo veio a óbito em 

transporte fornecido pela própria ré. Outro fato relevante apresentado 
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pela autora é que a mesma não autorizou o envio do corpo do animal para 

necropsia, e que também não recebeu o corpo do seu animal para realizar 

o enterro. Em face de contestação, o réu alega que a autorização foi dada 

pela autora, via mensagem do WhatsApp. Porém, ao ler as mensagens 

anexadas aos autos, resta comprovado que a autora em nenhum momento 

autoriza o pedido de necropsia, que o mesmo é sugerido unilateralmente 

pelo réu. Sendo relevante frisar que posteriormente a parte reclamada 

informa nos autos que o marido da autora não teria confirmado ou 

autorizado tal procedimento (05 de fevereiro de 2019). Nota-se que no 

mês seguinte (01 de março de 2019), o réu envia o laudo de necropsia ao 

celular da requerente. Portanto, resta comprovado que o réu enviou, sem 

autorização, o corpo do animal para exame de necropsia, e tal atitude não 

pode ser arcada pela autora. De mais a mais, a parte ré não trouxe 

elemento de prova, que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

legitimidade de seu ato arbitrário, ônus que lhe cabia demonstrar em razão 

da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se tratar de 

relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

CPC/2015). Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/1995, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Quanto ao valor pago pelo animal, a parte autora 

juntou aos autos comprovante de pagamento, bem como com relação aos 

danos materiais carreou aos autos os devidos comprovantes. No que se 

refere ao dano moral, observo que a morte de um animal de estimação 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento a configurar violação aos 

direitos da personalidade que tem como consequência dor, angustia e 

sofrimento. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação pela parte Requerente para: 1) CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de R$ 12.903,74 (doze mil novecentos e três 

reais e setenta e quatro centavos) a título de dano material, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos 

contados a partir do desembolso; 2) CONDENO ainda a parte reclamada a 

pagar a parte reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação. por 

fim, JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO feito pelo réu. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. 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. Vera-MT, 25 de março de 2020. JORGE Juiz de 

Direito
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