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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000339-53.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000339-53.2020.8.11.0035. IMPETRANTE: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT Vistos. 

Trata-se de ação constitucional de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrada 

pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO 

GARÇAS/MT (SISPMAG), tendo como autoridade coatora 

apontada/indicada o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – 

Excelentíssimo Senhor CLAUDINEI SINGOLANO, com pedido, in limine e 

inaudita altera pars, de SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS, sem 

prejuízo da remuneração/vencimentos, dos servidores público municipais 

que integram o grupo de risco de contágio pelo Coronavírus – COVID-19, 

com aplicação do Decreto nº 416/2020, do Estado de Mato Grosso, por 

analogia. O impetrante, aduz, em síntese, que os Decretos Municipais nº 

17 e 18/2020 são omissos em relação à forma de trabalho ou dispensa 

dos trabalhadores que integram o grupo de risco do Covid-19; que tais 

servidores estão executando suas atividades normalmente, mesmo com 

todas as indicações e recomendações em sentido contrário. Assim, 

requereu, inadita altera pars, a concessão da ordem, para o afastamento 

de todos os servidores públicos municipais que se enquadram no grupo 

de risco, sem prejuízo da remuneração. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, importante consignar que o mandado de segurança é 

concedido 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, equiparando-se a esta, para os 

efeitos da Lei n. 12.016/09, os representantes ou órgãos de partidos 

políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os 

dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de 

atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas 

atribuições – CRFB/88, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/09, art. 1º e § 1º. A 

petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que 

esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições - Lei 

n. 12.016/09, art. 6º, caput – uma vez que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará, entre providências outras, que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações, bem como que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito - Lei n. 

12.016/09, art. 7º. A concessão de liminar em mandado de segurança, 

quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, 

dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a 

existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato 

impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida 

apenas ao final do procedimento. Isto posto, não obstante o dever de o 

Poder Público adotar medidas 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. 

196 da CRFB/88 -, e a premente necessidade de tratamento diferenciado 

aos servidores municipais e a todos os nacionais que compõem o grupo 

de risco do contágio pelo Covid-19, a liminar vindicada não preenche os 

requisitos legais para concessão. Explico. Inicialmente, insta consignar 

que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 trouxe 

importante inovação ao incorporar o Ente Público Município entre os Entes 

Federados. Além disso, a Constituição instituiu a autonomia do Município, 

“estendendo a ele a possibilidade de se organizar administrativa, política e 

financeiramente”. Consoante art. 18 da CRFB/88: “A organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição”. Por consectário, o art. 30 da Carta Magna 

disciplina a competência municipal, prevendo em seu inciso V a autonomia 

administrativa e funcional, nos seguintes termos: “Art. 30. Compete aos 

Municípios: (...)V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído 

o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;(...).” No caso em tela, 

o Impetrante alega omissão do ente municipal e pugna pela aplicação do 

Decreto Estadual n. 416, de 20 de março de 2020, para suprimir a lacuna 

existente no tocante ao tratamento a ser dispensado aos servidores que 

integram o grupo de risco do contágio pelo Covid-19, visando uma única 

providência, a despeito de outras previstas no retrocitado Decreto 

Estadual, qual seja, a suspensão das atividades laborais, sem prejuízo da 

remuneração. Ocorre que o Decreto acima referido, em consonância com 

a regras constitucionais de divisão de competências e preservação da 

autonomia dos entes federativos, em seu artigo 1º, restringe seu âmbito 

de incidência à administração interna estadual. In verbis: “Art. 1º Este 

Decreto dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a 

prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito interno da Administração Pública estadual”. Importante consignar 

que o Impetrante afirma a existência de direito líquido e certo de 

suspensão das atividades de todos os servidores que integram o grupo 

de risco, no entanto, traz como causa de pedir a omissão, a falta de ato 

normativo do Ente Municipal que regule a matéria e possibilite o seu 

exercício. Com o fundamento acima, requer providência judicial para 

aplicação indistinta a todos os cargos e funções desempenhadas por 

servidores que integram o grupo de risco, de suspensão das atividades 

sem prejuízo da remuneração. A providência almejada, uma vez deferida, 

retiraria toda discricionariedade e possibilidade de adequação das 

medidas preventivas às necessidades constatadas de cada servidor e da 

necessidade de manutenção dos serviços essenciais, haja vista a 

possibilidade de se resguardar a saúde e diminuir os riscos de contágio 

através da adoção de outras medidas, não somente suspensão das 

atividades, tais como o teletrabalho, redução de jornada, sistema de 

revezamento, concessão de licença-prêmio, férias, tudo com o escopo de 

conciliar a segurança e saúde dos servidores municipais e o 

funcionamento dos serviços essenciais aos munícipes. Ressalta-se que, 

do exame da exordial e dos documentos que a acompanham, não se extrai 

qualquer situação concreta, caso específico de servidor que esteja 

exercendo suas funções com risco de contágio e vulnerabilidade no 

quadro de saúde, a evidenciar o periculum in mora, a possibilidade de que 

do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, e autorizar a 

concessão da liminar inaudita altera parte. Pelo exposto, INDEFIRO a 

medida LIMINAR. NOTIFIQUE-SE a Autoridade Impetrada para que PRESTE 

AS INFORMAÇÕES que entender necessárias, no prazo de 10 dias. Dê-se 

ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada para que, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, 

querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II, do art. 7º, da citada 

lei. Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga o(a) 

impetrante, em 5 (cinco) dias. Por fim, decorrido o prazo do Impetrado, 

REMETAM os autos ao Presentante do Ministério Público, para, no prazo 

fixado de 10 (dez) dias, apresentar manifestação, retornando-me 

conclusos com ou sem parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 

12, caput e parágrafo único. Inclua o processo entre as prioridades de 

julgamento – Lei n. 12.016/09, art. 7º, §4º. Conforme a Portaria 57/2020 - 

CNJ, procedam à inclusão do assunto COMPLEMENTAR código 12612, e 

R E M E T A M  c ó p i a  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  à 

“coordenadoria.corregedoria@tjmt.jus.br. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-95.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 4 de 385



BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES SILVERIO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

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

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) pertinente aos autos, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 22 de abril de 

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

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000137-13.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BOSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO SILOEIRO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC, considerando que a parte requerida já especificou 

as provas pretendidas, IMPULSIONO o feito à parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique as provas que pretende produzir. ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-55.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

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

para que, no prazo de 15 dias, responda ao recurso interposto. ALTO 

GARÇAS - MT, 22 de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000091-87.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

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

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

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 22 de abril de 2020 ROGERIO 

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

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 295-90.2016.811.0035

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWPdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN EVELLYN ROSA 

CARVALHO - OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenaldo Carrijo de Souza - 

OAB:26247/GO

 Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Vistos.

 Considerando o lapso temporal existente entre a propositura ação até os 

dias atuais, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36310 Nr: 1739-32.2014.811.0035

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, para posterior cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão. A diligência deverá ser recolhida através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46215 Nr: 168-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Fraga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:151486, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, para posterior cumprimento do 

Citação/intimação. A diligência deverá ser recolhida através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57633 Nr: 1579-65.2018.811.0035

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, para posterior cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão. A diligência deverá ser recolhida através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 588-94.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO RIBEIRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista a concordância expressa da parte exequente (ref. 

104), HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pela parte 

executada (ref. 100), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

2. Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas 

no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV, direcionada ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes 

dispostas Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a 

qual instituiu o sistema eletrônico de requisições de pagamento – 

e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios 

requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a 

Fazenda Pública.

 3. Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas 

guias separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em 

favor do FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria 

Pública do Estado (art. 33, § 2º c/c art. 179, ambos da LCE 146/03), 

mediante depósito no Banco do Brasil, Agência n.º 3834-2, conta corrente 

n.º 1.041.044-9, referente aos honorários sucumbenciais.

4. Sobre a RPV ou precatório expedido, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

5. Transcorrido o prazo in albis, ou havendo das partes manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como a remessa imediata ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF1.

 6. Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42822 Nr: 717-65.2016.811.0035

 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: Simone Paz Ferreira Leobet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO ANDERSON LEOBET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a existência de interesses de herdeiro incapaz, torna-se 

necessária a avaliação judicial dos bens que compõem o espólio, a fim de 

que sejam preservados seus interesses no tocante à apuração do valor 

quantitativo da herança.

2. Assim, em consonância com a manifestação da Fazenda Pública 

Estadual (fls. 90/92) e parecer ministerial de fls. 63/65, determino a 

AVALIAÇÃO DOS BENS que compõem o acervo hereditário, os quais 

encontram-se descritos nas primeiras declarações, por Oficial de Justiça 

– Avaliador Judicial, nos termos do art. 630 do CPC/15.

2. Acostado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635, CPC).

3. Após, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público 

para manifestação sobre a avaliação.

4. Havendo impugnação ao laudo, volvam-me os autos conclusos. Aceita 

a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada para apresentar as 

últimas declarações (art. 636, CPC), com o plano de partilha, bem como 

juntar a guia do imposto e comprovante de recolhimento/isenção, além da 

regularização do CPF nº 867.791.761-68, nos termos da manifestação da 

União (fls. 82).

3. Em seguida, ao MPE e à Fazenda Pública (art. 638, CPC).

4. Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento/isenção do 

ITCD, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43562 Nr: 937-63.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO EMILIO BRUSTOLIN BARANCELLI

 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.

 1. A CONBAS e INFBEN relativos ao benefício da parte autora, anotou que 

a data de início do benefício (DIB), como sendo o dia 26/09/2018.

2. Embora a data constante da carta de comunicação seja diversa daquela 

fixada na sentença (citação), nada impede que o autor postule o 

cumprimento de sentença, a fim de receber as parcelas 

vencidas/atrasadas, oportunidade em que poderá indicar a DIB e DIP que 

entende correto, observando-se, todavia, os termos da sentença/acordão.

 3. O Instituo requerido cumpriu com a obrigação de fazer decorrente da 

sentença, vez que implantou o benefício no prazo estipulado.

4. Com essas considerações, indefiro o pedido de retificação da DIB, bem 

como o de aplicação de multa diária.

 5. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de arquivamento.

 6. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51828 Nr: 2816-71.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->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: Dirceu José Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Camargo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22889/O

 (...) 8. Entendo que não é o caso de deferimento da suspensão do 

processo na forma pleiteada (15 parcelas mensais), haja vista que o 

processo não se encontra na fase executiva. In casu, aplica-se a regra 

prevista no art. 313, §4º, do Código de Processo Civil, ou seja, a 

suspensão por convenção das partes não pode ser superior a 6 (seis) 

meses.

 9. Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 

representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, salientando que eventual 

descumprimento do acordo poderá ensejar o desarquivamento do 

processo ou sua execução em autos apartados, não justificando sua 

permanência no cartório.

10. Custas conforme pactuado, não havendo previsão, serão divididas 
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igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do CPC. Honorários 

advocatícios conforme pactuado, não havendo previsão, compensados.

11. Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC, bem ainda, que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado, 

imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62906 Nr: 881-25.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCIDIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 881-25.2019.811.0035

Código n. 62906

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de ref. 02, INTIME-SE o Impugnante, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher ou juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

2. Atendida a determinação retro, cumpra-se os itens 2 e 3 da decisão de 

ref. 5.

3. Na sequência, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62907 Nr: 882-10.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 882-10.2019.811.0035

Código n. 62907

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de ref. 02, INTIME-SE o Impugnante, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher ou juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

2. Atendida a determinação retro, cumpra-se os itens 2 e 3 da decisão de 

ref. 5.

3. Na sequência, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 884-77.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEIXOTO ADMINSTRADORA DE BENS E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 884-77.2019.811.0035

Código n. 62909

Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de ref. 02, INTIME-SE o Impugnante, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher ou juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

2. Atendida a determinação retro, cumpra-se a decisão de ref. 5.

3. Na sequência, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62914 Nr: 889-02.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLS FARGO BANK NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Jordão Natacci 

- OAB:221.683-SP, Reinaldo Anieri Júnior - OAB:167.138

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação para manter 

a exclusão do crédito da Impugnada AIR TRACTOR INC da relação de 

credores, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 15, inciso II, da Lei nº 

11.101/05. Por corolário, CONDENO o Impugnante ao pagamento das 

custas processuais. Proceda-se à retificação do polo passivo da 

demanda para exclusão de WELLS FARGO BANK NA e inclusão de AIR 

TRACTOR INC. Intimem-se as partes e cientifique-se a Administradora 

Judicial.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se ao desapensamento e à 

remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se. Às providências. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62918 Nr: 893-39.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: abel Sguarezi - 

OAB:8.347-MT, àlvaro da Cunha Neto - OAB:12.069-MT, EDENIR RIGHI 

- OAB:8484

 Processo n. 0000893-39.2019.811.0035

Código n. 62918

Vistos.

Tendo em vista os termos da manifestação da Administradora Judicial à 

ref. 21 e do Presentante do Ministério Público à ref. 26, INTIME-SE o 

Recuperando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

Instrumento de Instituição de Condomínio com Wilmar Trentini e/ou 

documentos probatórios de sua responsabilidade patrimonial solidária 

sobre os títulos em discussão.

Decorrido o prazo encimado, com ou sem manifestação do Recuperando, 

ABRA-SE vista à Administradora Judicial, após ao Ministério Público, para 

manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 63069 Nr: 945-35.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Associados do Sul de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285, THAIZA 

SILVA BRITO - OAB:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação para manter 

a exclusão do crédito da Impugnada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT, referente à Cédula de Crédito Bancário - B71030706-1, e assim o faço 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e no art. 15, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Por corolário, 

CONDENO o Impugnante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com fulcro nas diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes e cientifique-se a Administradora 

Judicial. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se ao 

desapensamento e à remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se. 

Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000457-63.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT25929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000457-63.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: COMETA SINOP 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos. 1. Cuida-se AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS 

ajuizada por LIDIA MARIA DE OLIVEIRA, em desfavor de COMETA 

HYUNDAI CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS, todos qualificados. 2. As 

partes compuseram parcialmente acerca da pretensão buscada na 

presente demanda, consoante termo de audiência realizada no CEJUSC (id 

n 23345790). É o relatório. Fundamento e decido. 3. 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. 4. O 

artigo 3º do CPC, dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos. Já o artigo 840 do Código Civil reza que 

“é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. 5. Se a transação recair sobre direitos contestados 

em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado 

pelos transigentes e homologado pelo juiz (CC, artigo 842). Nesta hipótese, 

a cognição judicial é sumária, porquanto restrita à verificação do 

preenchimento dos requisitos extrínsecos de validade do ato (juízo de 

delibação). 6. O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do 

negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 7. Na espécie 

vertente, em um juízo de delibação, verifico que a transação firmada entre 

as partes, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem pública 

e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além de pôr 

fim ao litígio pela autocomposição. 8. Assim, por serem a partes capazes e 

estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, extinguindo-se parcialmente o feito com resolução do mérito, com 

base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 9. 

Custas e honorários advocatícios conforme o pactuado, não havendo 

previsão, serão divididas igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do 

CPC. 10. Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC, bem ainda, que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado, 

imediatamente. 11. Em continuidade, tendo em vista que já foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem 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. 12. Transcorrido o 

prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. 13. Na sequência, TORNEM conclusos para 

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

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 14. 

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

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-88.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NEWKAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROGERIO LEITE OAB - SP218580 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMILDA PEREIRA RODRIGUES 00705251101 (EXECUTADO)

ROSEMILDA PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000035-88.2019.8.11.0035. EXEQUENTE: 

NEWKAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EXECUTADO: ROSEMILDA 

PEREIRA RODRIGUES 00705251101, ROSEMILDA PEREIRA RODRIGUES 

Vistos. 1. Em um juízo de delibação, verifico que a transação firmada entre 

as partes no id n. 24335942, preenche os requisitos legais, não viola 

norma de ordem pública e encontra-se inserida no princípio da autonomia 

da vontade, além de ter o propósito de pôr fim ao litígio pela 

autocomposição. 2. Assim, por serem a partes capazes e estarem 

devidamente representadas, HOMOLOGO, o acordo celebrado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO durante o prazo concedido pelo credor (62 duas parcelas 

quinzenais), para cumprimento voluntário da obrigação, nos moldes do art. 

922 do Código de Processo Civil. 3. Transcorrido o prazo de suspensão, 

independente de nova conclusão, INTIMEM-SE as partes para que 
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informem sobre o efetivo adimplemento/cumprimento, no prazo de 5 

(cinco) dias, ADVERTINDO a parte credora/exequente que o decurso 

desse in albis resultará a conclusão de satisfação integral e o processo 

será extinto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. 4. Cumprido 

integralmente o acordo ou decorrido esse prazo de intimação, ABRA-SE 

vista ao Ministério Público. 5. Após, volte-me para extinção pelo 

pagamento/adimplemento (art. 924, II e art. 925, CPC). 6. Diversamente, o 

processo retomará seu curso, na forma do parágrafo único do art. 922 do 

CPC. 7. No mais, ECAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se 

baixa no relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das 

partes (art. 1.267, CNGC). Intimem. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000639-49.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CHAVES BASÍLIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000639-49.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA REQUERIDO: GILSON 

CHAVES BASÍLIO Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE ARBITRAMENTO 

DE ALUGUEL, ajuizada por ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA, em face de 

GILSON CHAVES BASÍLIO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Deferida a antecipação de tutela (id 2460964), as partes compareceram à 

sessão de conciliação perante o CEJUSC e celebraram acordo, e 

requereram, expressamente, sua homologação e a extinção do processo 

(27031523). É o relatório. Fundamento e decido. 3. 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. 4. O 

artigo 3º do CPC, dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos. Já o artigo 840 do Código Civil reza que 

“é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. 5. Se a transação recair sobre direitos contestados 

em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado 

pelos transigentes e homologado pelo juiz (CC, artigo 842). Nesta hipótese, 

a cognição judicial é sumária, porquanto restrita à verificação do 

preenchimento dos requisitos extrínsecos de validade do ato (juízo de 

delibação). 6. O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do 

negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 7. Na espécie 

vertente, em um juízo de delibação, verifico que a transação firmada entre 

as partes, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem pública 

e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além de pôr 

fim ao litígio pela autocomposição. 8. Assim, por serem a partes capazes e 

estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 10. Custas e honorários 

advocatícios conforme pactuado, não havendo previsão, serão divididas 

igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do CPC. 11. Considerando 

que a extinção pela homologação de acordo é ato incompatível com a 

pretensão de recorrer, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do 

CPC, bem ainda, que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. 13. REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-22.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RESENDE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

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

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

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de 

diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida 

diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o 

fim de intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, a proceder 

o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO 

TAQUARI, 19 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA (VÍTIMA)

JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA (VÍTIMA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

MARIA LUZIMAR ALMEIDA TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE (TESTEMUNHA)

MIZAEL DA COSTA VALVERDE (TESTEMUNHA)

JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA (TESTEMUNHA)

JOAO COELHO DOS SANTOS NETO (TESTEMUNHA)

JOSE RAFFA FILHO (TESTEMUNHA)

THALITA MENDES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

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

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

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a presente para INTIMAR a 

ré Luciana, na pessoa de seu advogado, para apresentação das 

contrarrazões recursais (Art. 588 do CPP). . ALTO TAQUARI, 19 de abril 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 25-60.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Martins Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar-se ao pedido de Ref. 74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 141-32.2015.811.0092
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia das Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Coimbra Jacon - 

OAB:11.279/MS

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sonia das Neves dos 

Santos em face da sentença de Ref. 125, que julgou procedente a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Aduziu a parte embargante que:

1) foi realizada audiência de oitiva das testemunhas no dia 29/11/2018, 

onde, por não comparecerem as testemunhas da acusação, a audiência 

foi redesignada para o dia 07/02/2019.

 2) A acusada foi interrogada através de carta precatória em audiência 

que ocorreu no dia 06/12/2018 na Comarca de Monte Aprazivel/SP.

 3) A ordem da instrução processual estava correta até que a audiência 

de oitiva de testemunhas de acusação foi redesignada por requerimento 

da acusação.

 Assim, não deveria a acusada ser interrogada na audiência de 

06/12/2018, por violar nitidamente o devido processo legal.

 Pede a correção dos vícios apontados, devendo ser reconhecida a 

omissão e seja a mesma sanada para o fim de que seja reconhecida a 

inversão da ordem de instrução processual, devendo ser decretada a 

nulidade processual e ser renovada a fase de instrução.

É o relatório.

 DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão embargada não possui qualquer 

contradição/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:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34074 Nr: 161-23.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME, 

Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo ao pedido deRef. 94, determino a suspensão da presente 

execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34951 Nr: 649-75.2015.811.0092

 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): Augusto dos Santos Neto -ME, AUGUSTO DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo ao pedido de Ref. 87, determino a suspensão da presente 

execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36590 Nr: 249-27.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Defiro a cota ministerial de Ref. 59.

Determino nova tentantiva de intimação da testemunha José Jorge Vieira 

Júnior nos seguintes endereios: 1) Rua Pedro Barbosa, nº 5, Centro, Alto 

Taquari-MT; 2) Rua José Rodrigues, SN, Centro, Alto Taquari-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 290-91.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Chaves de Morais 

- OAB:4.915, Armando Chaves de Morais - OAB:4.915-GO, Lucas 

Prado de Morais - OAB:39.433

 Tendo em vista o julgamento de improcedência dos embargos à 

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

dar andamento na ação, juntando o cálculo atualizado e completo do 

débito, com inclusão do ressarcimento das custas e dos honorários 

advocatícios fixados no despacho inicial deste processo e daqueles 

fixados na sentença dos embargos à execução (Art. 85, § 13, do CPC), 

descontando-se os valores já depositados pela parte executada.

Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar manifestação, e, em caso de concordância, 

efetuar o pagamento, em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 527-28.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

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

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de Ref. 30.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, venham conclusos para apreciar o pedido de prisão civil do 

executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37467 Nr: 603-52.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes

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

OAB:40832, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT

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

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

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

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38017 Nr: 927-42.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO SILVA 

MARCHI - OAB:375617, PAULO HENRIQUE ZUANETTI - OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT/8521

 Intime-se a parte executada para querendo, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se sobre o petitório de Ref, 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38047 Nr: 952-55.2016.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSN FURTADO E SOUZA LTDA - ME, NEIR 

NOGUEIRA DE SOUZA, MARIA SIRLEY NOGUEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido do exequente de Ref. 41.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos descritos na 

Ref. 36, observando o endereço indicado.

O cumprimento do mandado pelo oficial de justiça independe do pagamento 

de valor de diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38700 Nr: 1385-59.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre o 

petitório de Ref. 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 1551-91.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izan Kennedy Lopes Araújo, Rayanyelly 

Ribeiro de Souza, LORIVALDO DA SILVA SOUZA, Rosilda Correa de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8825-A/MT

 Diante da cota ministerial de Ref. 76, determino o desmembramento do 

feito, com a formação de processos distintos para os acusados Lorivaldo 

da Silva Souza e Rosilda Correa de Almeida.

 Que permaneçam, nestes autos, somente os acusados Izan Kennedy 

Lopes Araújo e Rayanyelly Ribeiro de Souza que já apresentaram 

resposta à acusação na Ref. 65.

Assim, apresentada resposta à acusação (Ref. 65), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020, às 

12h30min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39052 Nr: 1641-02.2016.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINETE MARIA DA SILVA ME, Dinete Maria da 

Silva Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Inicialmente, vislumbro que o pedido realizado pelo exequente na Ref. 53 

já foi devidamente analisado, sendo que conforme ofício de Ref. 52 a 

importância bloqueada via Sistema BacenJud já foi transferida para a 

conta bancária da exequente.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39101 Nr: 1671-37.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Geys Manoella Nogueira dos Santos, CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelingthon Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Est. De 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação de Ref. 33, determino a intimação pessoal da 

representante da exequente, para que informe sobre os pagamentos da 

pensão alimentícia, para após encaminhar ao contador judicial para 

atualização do crédito exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 1735-47.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A P de Moraes Barros ME, Maria Alcione 

Paes de Morais Barros, RUBENS PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo ao pedido deRef. 85, determino a suspensão da presente 

execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39258 Nr: 1745-91.2016.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI, Cristiano Slaviero Fumagalli, Felipe Slaveiro Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIO PEDRO BERNARDI - 

OAB:27647/PR

 Determino a expedição do alvará judicial para levantamento do valor 

bloqueado via BACENJUD às fls. 62-80 em favor do executado Fabricio 
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Slavieiro Fumagalli, em relação a sua respectiva cota parte, atentando-se 

aos os dados bancários informados na Ref. 63.

Após, intimem-se os executados para pagarem os honorários 

advocatícios arbitrado na sentença que extinguiu o presente feito, 

conforme requerido pelo exequente na Ref. 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39991 Nr: 2253-37.2016.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco - Companhia Brasileira de Energia 

Renovavel, ALEXANDRE PERAZZO DE ALMEIDA , CELSO LUIZ TAVARES 

FERREIRA , LUIZ PAULO SANT´ANNA , LUCIANO DEQUECH, SERGIO 

EDUARDO FIORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO TAVARES JUNIOR - 

OAB:21078/BA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - 

OAB:20800/BA

 Defiro o pedido de Ref. 43, determino a suspensão da presente execução 

por 120 dias, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41174 Nr: 621-39.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

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

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISNEIDER MILENE SILVA 

MORAIS - OAB:44979/GO

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por Pedro da Chaga 

Follmann, devidamente representado por sua genitora Giliane Aparecida 

Pedroso da Chaga em face de Daniel Follmann, todos devidamente 

qualificados.

 Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

na Ref. 33, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, 

por consequência, extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários advocatícios para o advogado nomeado para defesa da 

parte autora no importe de 2 (duas) URH.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41819 Nr: 987-78.2017.811.0092

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VANESSA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pedido da parte requerente e cota ministerial de Ref. 97 e 101, 

DETERMINO que seja realizada a intimação do requerido mediante edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52061 Nr: 41-38.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 37), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/08/2020, às 

15hmin. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49704 Nr: 1802-41.2018.811.0092

 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: GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAH

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

OAB:8825-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido constante 

à inicial, para: 1. Decretar o divórcio do casal, ficando extinto o vínculo 

matrimonial, o que faço com fulcro no art. 226, § 6º, da CF e no art. 1571, 

IV, do CC, consignando que a autora voltará a usar o nome de solteira;2. 

Confirmar a liminar, condenando o requerido ao pagamento de alimentos 

ao filho em comum no importe mensal correspondente a 30% do salário 

mínimo, mais metade das despesas extraordinárias, a serem pagos até o 

dia 15 de cada mês;3. Conceder a autora a guarda definitiva do filho em 

comum, ficando assegurado ao pai o livre direito de visitas;4. Conferir a 

autora a posse exclusiva do bem cedido pelo programa habitacional do 

governo federal por meio da CEF, para sua habitação, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da 

sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, ficando a exigência 

suspensa por ser presumidamente hipossuficiente.Arbitro honorários 

advocatícios aos advogados nomeados para a defesa da parte autora em 

juízo no importe individual de 2 (duas) URHS, a serem custeadas pelo 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil Competente. Em seguida, sem 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33772 Nr: 1330-79.2014.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

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

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para conceder a guarda do 

infante ANTHONNY GUILHERME VIEIRA CAMPELO a autora, sendo 

assegurado aos réus o livre direito de visitas, ficando resolvido o mérito 

da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Em razão da sucumbência, 

condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a 

exigência suspensa por serem presumidamente hipossuficientes.Arbitro 

honorários ao advogado nomeado para a defesa da autora em juízo no 

importe de 3 URHs, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.Após 

o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda definitiva do infante 

ANTHONNY GUILHERME VIEIRA CAMPELO em favor da autora.Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 1476-47.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA CAROLINA RODRIGUES COSTA, 

JEFFERSON LIMA PEREIRA, KETLIN RANIELE COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 É o Relatório. Decido. Da análise da sentença prolatada nos autos, 

verifica-se que a ré foi condenada a pena de 5 anos e 10 meses de 

reclusão, em REGIME INICIAL FECHADO, não fazendo jus ao benefício 

previsto no art.117, III da LEP, pois tal benefício é previsto apenas para 

condenados que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso dos 

autos Em relação ao risco de contaminação da ré pelo COVID-19 pelo 

simples fato de estar segregada, não há nos autos nenhuma informação 

de que esta seja pertencente a nenhum grupo de risco. Também não há 

nenhuma demonstração de que o estabelecimento prisional onde ela está 

recolhida apresenta casos comprovados da doença. Ademais, embora 

tenha alegado, a ré não comprovou a existência de filhos menores, muito 

menos que eles dependam dos cuidados dela. Ao contrário, pelo que 

consta dos autos, a ré não vinha cuidando dos filhos, tanto que foi presa 

em flagrante durante a madrugada transportando drogas. E conforme o 

próprio interrogatório dela, caso não fosse presa, ia até a distante cidade 

de São Félix do Araguaia entregar a substância entorpecente, tudo a 

indicar a ausência de cuidados para com os filhos. Aliás, como bem dito 

pelo membro ministerial, no atual momento, a presença da ré com os filhos 

é mais prejudicial a eles do que a ausência, infelizmente. ANTE O 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido conversão da prisão preventiva em 

domiciliar. Oficie-se ao juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, solicitando 

informações sobre a intimação da ré de referida sentença. Ciência as 

partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 468-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, LUCAS PRADO DE MORAIS - OAB:39433

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

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, 

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

CPC.Condeno a parte embargante no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa.Expeça-se Alvará para 

levantamento integral dos honorários periciais, a serem transferidos para 

a conta bancária indicada pelo perito. Comunique-se ao perito sobre a 

desnecessidade de prestar esclarecimentos complementares quanto ao 

laudo.Traslade-se cópia desta sentença para os Autos de Execução em 

apenso (Código 36696).Transitada em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se. P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35103 Nr: 721-62.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8825-A/MT

 Trata-se de Ação Penal movida em face de Daniel da Conceição Lima pela 

prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP.

A denúncia foi recebida em 23/05/2016.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia.

É o relatório.

DECIDO.

A pena máxima cominada ao crime em questão é de 6 meses de detenção, 

cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do 

CP.

 Como a denúncia foi recebida no dia 23/05/2016, verifico que já 

transcorreu o prazo de 3 anos sem que houvesse nenhuma outra causa 

interruptiva da prescrição.

 ANTE O EXPOSTO, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do réu DANIEL DA 

CONCEIÇÃO LIMA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, VI, 

ambos do Código Penal, em decorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão 

punitiva estatal.

Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, é desnecessária a 

intimação pessoal do acusado, bastando a intimação do seu defensor, 

conforme disposto no artigo 1.387 da CNGC.

Arbitro honorários ao advogado nomeada para a defesa do réu no valor 

de 1 URH, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 2337-67.2018.811.0092

 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: Wellington Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini, ROSANE TEREZINHA SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos José dos Santos - 

OAB:13668/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT/4965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BARBOSA RHODEN - 

OAB:17236/MT

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de agosto de 2020 às 14h30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 251-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA BARBOSA ME (KAYABI PALACE 

HOTEL), ZULMIRA BARBOSA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

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

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de 

pré-executividade.Por sua vez, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente para expedição de mandado de desocupação contra os 

locatários do imóvel adjudicado, uma vez que não são partes na presente 

ação e ao que consta nos autos já estavam na posse do bem antes da 

adjudicação, a princípio, por força contratual e de boa-fé. Assim, caso não 

haja solução consensual, incumbe ao exequente a propositura da ação 

adequada. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

andamento ao processo em relação ao saldo remanescente, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46952 Nr: 573-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. G. Fagundes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença que declarou extinto os presentes embargos, diante da 

extinção fiscal em apenso (Autos 19929), contudo, não condenou o 

Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento 

de que já teriam sido fixados nos autos do executivo apenso.

Pede a correção dos vícios apontados e a reforma da decisão embargada.

É o relatório.
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DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

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:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50216 Nr: 2019-84.2018.811.0092

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio, Shirley Carnielo Louzada 

Lunardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

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

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50452 Nr: 2135-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR DALLA VILLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA ARIOZO GONÇALVES 

- OAB:367.722/SP, MARCIO KERCHES DE MENEZES - OAB:149.899/SP

 Diante da cota ministerial de Ref. 57, aguarde-se o prazo de 90 dias 

solicitado pelo acusado para pagamento da prestação pecuniária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14109 Nr: 855-41.2005.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo / Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Postos de Serviços Ryalt Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thelma Suely de F. Goulart - 

OAB:5.906 / DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 Considerando que a presente execução proposta por Autarquia Federal 

tramita desde o ano de 2005, ou seja, há mais de 15 anos, com valor do 

débito inferior a R$ 5.000,00, e até o presente momento conseguiu-se 

apenas a citação por edital da pessoa jurídica executada, entendo que é 

absolutamente inviável o prosseguimento da ação, uma vez que é mais 

custosa ao Estado do que o próprio êxito contido no pedido, pois além dos 

gastos judiciários foi necessário nomeação, até o momento, de dois 

advogados diferentes para atuar na função de curador especial do 

executado, que trará alto custo aos cofres do Poder Público, com aumento 

dos honorários à medida que o tempo passa, na forma da lei processual.

Além disso, observo que a pretensão executória foi fulminada pela 

prescrição intercorrente, uma vez que a última manifestação da exequente 

ocorreu no ano de 2013, ou seja, há mais de sete anos.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a execução, com base no art. 836 do 

CPC, e diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem custas nem honorários.

Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença aos 

embargos em apenso, e após arquivem-se.

Arbitro honorários à advogada nomeada ao executado, Dra. Gislaine 

Anchieta Cerantes, no valor de 1 (UMA) URH, a serem custeados pelo 

Estado de Mato Grosso.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37081 Nr: 415-59.2016.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO FERNANDO BROETTO - ME, Edno 

Fernando Broetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o baixo valor da execução, cujo trâmite é mais custoso ao 

Estado que o próprio êxito da pretensão executória, nos termos do Artigo 

1.199 da CNGC/MT, determino o arquivamento provisório do presente feito, 

com baixa no relatório.

Ciência ao exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1892-20.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): João Brasil Kohlrausch, Helber Henrique 

Irgang, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Gilberto Jair Kohlrausch, 

Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

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

OAB:40832

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

manifestar-se em face da petição de Ref. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 2631-56.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Musa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC Química do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Musa Gonçalves - 

OAB:17.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Ferreira Pires Sobrinho - 

OAB:73891/SP

 Homologo o acordo entabulado entre as partes no Cumprimento de 

Sentença para que surta os fins e efeitos jurídicos e legais, e diante da 

informação de cumprimento da transação, declaro extinta a execução, nos 

termos do art. 487, III, "b", e 924, III, ambos do CPC.

Sem custas finais, na forma do art. 90, § 3º, do CPC.

Ante a ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56795 Nr: 1723-28.2019.811.0092

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Proceda-se ao estudo psicossocial do caso, com emissão de parecer 
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sobre o cumprimento dos deveres do exercício do poder familiar da ré em 

relação aos filhos menores.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, bem 

como para especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 229-36.2016.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELA MARTINS MORGADO 

PACHECO - OAB:289202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para, com base no art. 156, 

I, do CTN, decretar e EXTINÇÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da 

presente ação (ISS de novembro de 2013 a fevereiro de 2016), ficando 

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

princípio da causalidade, conforme fundamentação acima, CONDENO A 

AUTORA no pagamento das despesas PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, estes arbitrados no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa.Fica desde já autorizado o 

levantamento do seguro-garantia após o trânsito em julgado.Em relação ao 

pedido de Ref. 56, esclareço que realizei consulta no sistema SisconDJ e 

constatei que o valor do depósito judicial foi transferido por meio de alvará 

eletrônico no dia 19/05/2016 (R$ 142.234,78) para conta bancária indicada 

pela autora.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38984 Nr: 1589-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Jose de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO SILVA 

MARCHI - OAB:375617, PAULO HENRIQUE ZUANETTI - OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 dias, manifestar-se 

sobre o petitório de Re. 38 e 40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39384 Nr: 1833-32.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Barbosa Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 34), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020, às 

14h. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49464 Nr: 1739-16.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino dos Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 100), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020, às 

13h30min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56100 Nr: 1491-16.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Eduardo Pereira Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 20), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020, às 

12h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56617 Nr: 1665-25.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Adriano Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 21), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020, às 

13h. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34577 Nr: 425-40.2015.811.0092

 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): Dilce Tereza Flumian Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISSOL RIVERA IRINEU - 

OAB:28204, SANDRA MARA DÁVILA SANDRI - OAB:40.851/GO

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, 

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

Sem custas nem honorários.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 398-52.2018.811.0092
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Perobeli, LUIZ CARLOS SULIMAN 

DUARTE, JAIR ANTÔNIO BORGMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT, SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:15595

 Em relação ao pleito de ref. 37, esclareço que a decisão que designou a 

audiência de instrução e julgamento já deferiu a realização do 

interrogatório e oitiva das testemunhas residentes fora da Comarca por 

precatória.

No que diz respeito à videoconferência, tal situação será analisada após a 

distribuição da CP no juízo deprecado, depois da verificação de 

compatibilidade entre os sistemas e a pauta dos juízos.

Assim, cumpra-se a decisão anterior, expedindo-se carta precatória para 

interrogatório e oitiva de testemunhas residentes fora da Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49256 Nr: 1689-87.2018.811.0092

 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: Douglas Júnior Turchetti

 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: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar 

a parte ré na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 43.037,43 

(quarenta e três mil trinta e sete reais e quarenta e três centavos), 

corrigidos monetariamente pelo IGPM a partir de 27/01/2015, e acrescidos 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando 

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

vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, em igual 

proporção, no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-22.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000028-22.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: JOSE CARLOS 

RESENDE SICREDI SUL MT ingressou com Ação de Busca e Apreensão 

em face de JOSE CARLOS RESENDE, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a apreensão do veículo descrito à inicial. Comprovada a mora 

do requerido, a liminar foi deferida, de acordo com a certidão do Oficial de 

justiça, o bem não foi apreendido por não ter sido encontrado pelo oficial 

de justiça. Assim o autor requereu a conversão da busca e apreensão em 

ação de execução. É o relato necessário. Decido. Conforme se denota 

nos autos, após o deferimento de liminar de busca e apreensão, foi 

expedido mandado, objetivando a busca e apreensão do bem, restando 

frustrada a tentativa. No caso dos presentes autos, ainda que o réu não 

tenha sido citado, é prescindível a citação prévia do demandado para 

viabilizar a conversão, porquanto é suficiente a constatação de que o bem 

dado em garantia não tenha sido encontrado. De acordo com o artigo 4º 

do Decreto Lei nº 911/69, dispõe: Se o bem alienado fiduciariamente não 

for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no capítulo II do Livro II 

da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Todavia, tendo em vista a 

revogação do Antigo Código de Processo e a vigência do atual Código 

Processual, as disposições previstas sobre a competência do processo 

de execução encontram-se no Capítulo II do Livro II da Lei 13.105/2015. 

Nesse diapasão: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEASING - PAGAMENTO DE PARTE 

SUBSTANCIAL DO CONTRATO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

DIREITO JUSTO - DIREITO LEGAL - ANALOGIA - BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO LEI 911/69 - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O julgador não pode 

ser incondicionalista. Muitas vezes aplica-se o direito justo sobre o direito 

legal, as normas morais acima das leis positivas, não podendo as normas 

definir todas as situações, dilatando-se regras, de modo a ampararem 

hipóteses imprevistas. Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial do 

contrato nos casos em que o devedor quando já efetuou quase a 

totalidade do pagamento da dívida e, assim demonstrado, por analogia, 

aplicada a questão em ações regidas pelo Decreto-Lei 911/69, concluindo 

pela falta de interesse de agir em ajuizar ação de reintegração de posse e 

cujo andamento oportunizará enriquecimento, sendo a pretensão 

desproporcional do credor em prejuízo do devedor que se encontra em 

recuperação judicial, cabendo a este procurar outros meios para 

recebimento do saldo remanescente. Nos casos desta natureza, a medida 

mais prudente é converter a ação de busca e apreensão em ação de 

cobrança, através da forma executiva e, até, se for o caso, penhorar o 

próprio bem. (TJ-MT - Ag 116911/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 09/11/2016). Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 

5º, do Decreto Lei nº 911/69 e artigo 829, do Código de Processo Civil, 

CONVERTO A PRESENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL e determino: 1) A correção da 

autuação, fazendo constar “Execução de Título Extrajudicial” como o nome 

da ação. 2) Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da 

citação. (Art. 829 do CPC). 3) O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de 

que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão 

reduzidos pela metade. 4) Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem, para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830 do Código de Processo Civil. 5) As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 6) 

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 7) Alternativamente, no 

lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. 8) Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos, e 

o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento 

das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o 

imediato reinício dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §

§ 5º e 6º, do CPC). 9) Por fim, registre-se que, independentemente de 

nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for 

o caso, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição 

de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos 

no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 10) Expedida a 

certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. ALTO TAQUARI, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000427-17.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

W F OLIVEIRA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO BONFATI TASSO OAB - SP331192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ULLE BARBOSA 94535612153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000427-17.2020.8.11.0092. 

TESTEMUNHA: W F OLIVEIRA - ME REQUERIDO: PAULO ULLE BARBOSA 

94535612153 INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que recolha as 

custa e taxas judiciais. ALTO TAQUARI, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-32.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FONTES VANO (EXEQUENTE)

MARIA DE LOURDES BATISTA VANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GARBUGIO (EXECUTADO)

MIRIAM SILVA ARANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000426-32.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

MARCO ANTONIO FONTES VANO, MARIA DE LOURDES BATISTA VANO 

EXECUTADO: FABRICIO GARBUGIO, MIRIAM SILVA ARANTES Citem-se os 

executados para pagamento do débito, no prazo legal, sob pena de 

penhora, cientificando-os sobre a possibilidade de apresentação de 

embargos. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000032-25.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)

PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)

FABIO MAURI GARBUGIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000032-25.2020.8.11.0092. 

IMPETRANTE: LEILIANE ABREU DIAS IMPETRADO: MUNICIPIO DE ALTO 

TAQUARI, PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI, FABIO MAURI 

GARBUGIO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar 

impetrado por LEILIANE ABREU DIAS contra ato supostamente ilegal 

praticado pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT por meio de seu gestor, 

alegando que era ocupante do cargo em comissão de assessor jurídico do 

município de Alto Taquari, sendo exonerada de referida função na data de 

18 de outubro de 2019, por meio do Decreto Municipal nº326/2019. 

Sustentou que a exoneração se deu após a impetrante ser diagnosticada 

como portadora de carcinoma mamário invasor grau II. Sustentou ainda 

que apesar do cargo ocupado ser de livre nomeação e exoneração, foi 

violado direito líquido e certo da impetrante, vez que tal exoneração deu-se 

no período de tratamento médico da impetrante. Ao final, requereu a 

concessão de liminar para que seja determinado que o Município de Alto 

Taquari/MT, seja compelido a readmitir imediatamente a impetrante. A 

liminar foi indeferida por este juízo. O impetrado prestou informações. O 

Ministério Público em seu parecer informou nos termos da Recomendação 

nº 34 do CNMP, ser desnecessária sua intervenção no feito, tendo em 

vista este não versar sobre interesses de incapazes bem como diante da 

inexistência de interesse público relevante. É o breve relato. DECIDO. No 

presente caso, busca a impetrante sua readmissão para a ocupação do 

cargo em comissão de assessor jurídico do município de Alto Taquari. Pois 

bem, primeiramente, entendo que não prospera a alegação de violação ao 

direito líquido e certo da impetrante, uma vez que como ocupante de cargo 

em comissão, o qual é de livre nomeação e exoneração nos termos do art. 

37, II, da CF, em via de regra, este não confere estabilidade nem mesmo 

relativa a seus ocupantes, desta forma o ato de exoneração também se 

faz despido de tais restrições. Igualmente, em relação à alegação de sua 

exoneração dar-se no curso de seu tratamento de saúde, esclareço que 

pela natureza da função comissionada (livre nomeação e exoneração), ou 

seja, ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à 

conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, esta é 

cabível ainda que no curso de licença para tratamento de saúde. Neste 

sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. O exercício de função comissionada é de livre 

nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, 

submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade 

pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado 

e o seu superior hierárquico, ainda que no curso de licença para 

tratamento de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 

1599920/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)”. “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. 

DISPENSA/EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. É 

possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no 

curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 

37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no RMS 

27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014). Precedentes. 2. Agravo interno a 

que se nega provimento. (AgInt no REsp 1596637/RS, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016)”. 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE EM 

COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE. POSSIBILIDADE. 

ART. 37, II, DA CF. COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O VALOR DA 

REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 13, DA CF. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto 

contra acórdão que denegou a ordem em writ, no qual se postulava a 

ilegalidade da exoneração de cargo em comissão no curso de 

licença-saúde, bem como a retribuição pelo erário estadual de 

complementação do auxílio-doença de modo a atingir a remuneração do 

cargo antes ocupado. 2. A nomeação para os cargos em comissão, 

consignados como de livre provimento por força do art. 37, II, da 

Constituição Federal, em via de regra, não confere estabilidade - sequer 

relativa - a seus ocupantes; portanto, infere-se que a exoneração é 

também despida de tais restrições. Precedente: RMS 25.138/MG, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30.6.2008. 3. Por força do art. 40, 

§ 13, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 20/98, 

os ocupantes de cargos em comissão estão vinculados ao Regime Geral 

de Previdência Social; logo, a licença-saúde será fruída somente sob a 

percepção de auxílio-doença, não existindo amparo legal para a 

complementação pretendida. Precedente: RMS 18.134/PB, Rel. Ministro 

Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 21.11.2005, p. 298. Recurso ordinário 

improvido. (RMS 33.859/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)”. Por fim, esclareço que 

o provimento do cargo em comissão de assessor jurídico do município de 

Alto Taquari é ato precário e discricionário do chefe do executivo deste 

município, não cabendo portanto, interferência do Poder Judiciário. Nessa 

perspectiva, com as informações prestadas, constato que a autoridade 

apontada como coatora estava na verdade exercendo seu regular poder 

discricionário, não havendo, portanto, prática de ato ilegal ou abusivo 

emanado desta em relação à impetrante. ANTE O EXPOSTO, denego a 

ordem, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, e artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 
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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 nem honorários, nos termos do art. 25 da 

Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. P.I. ALTO 

TAQUARI, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000800-82.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA VANO & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito do Município de Alto Taquari MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000800-82.2019.8.11.0092. 

IMPETRANTE: BATISTA VANO & CIA LTDA - ME IMPETRADO: PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI MT Trata-se de Mandado de Segurança 

Preventivo impetrado por Silva e Vano Ltda contra ato tido por ilegal 

praticado pelo Prefeito do Município de Alto Taquari/MT, consubstanciado 

na proibição de participação da autora em procedimentos licitatórios do 

município réu em razão da relação conjugal entre sua sócia, Sra. Maria de 

Lurdes Batista Vano, e o Secretário de Infraestrutura, Sr. Marco Antônio 

Fontes Vano. Alegou que é pessoa jurídica de direito privado, que atua no 

ramo comercial de Serviços de Alimentação para eventos e recepções; 

Bufê; Decoração de Interiores; Ensino de Esportes; Ensino de Dança; 

Ensino de Artes e Cultura. Afirma que na data de 06 de junho de 2019, 

pretendeu participar de Licitação realizada pelo Município de Alto 

Taquari-MT, através do Pregão Presencial 029/2019, para o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTOS. No 

entanto ficou impedida de participar do certame sob a fundamentação de 

que a sócia da empresa, Sra Maria de Lurdes Batista Vano, possui 

parentesco com o então Secretário de Infraestrutura, Viação Obras e 

Planejamento, Sr. Marco Antônio Fontes Vano, uma vez que são cônjuges, 

o que feriria o disposto no artigo 9º da Lei 8.666/93. Ao final, requereu a 

concessão de liminar para que seja autorizada a participar de processos 

licitatórios realizados no Município de Alto Taquari/MT. A liminar foi deferida 

por este juízo. O impetrado devidamente notificado, não prestou 

informações. O Ministério Público em seu parecer informou nos termos da 

Recomendação nº 34 do CNMP, ser desnecessária sua intervenção no 

feito, tendo em vista este não versar sobre interesses de incapazes bem 

como diante da inexistência de interesse público relevante. É o breve 

relato. DECIDO. No presente caso, busca a impetrante autorização para 

participar de processos licitatórios realizados pelo Município de Alto 

Taquari/MT. Pois bem, o Mandado de Segurança é ação constitucional, de 

natureza cível, prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na 

Lei 12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou 

que sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, 

praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se por direito líquido 

e certo aquele demonstrado de plano, por meio de provas 

pré-constituídas, o que no caso concreto está devidamente demonstrada 

ante as alegações e os documentos acostados à inicial. Analisando o 

caso, observo que não existe vedação legal para participação da 

impetrante em procedimentos licitatórios no Município de Alto Taquari 

simplesmente pelo fato de sua sócia ser esposa do Secretário de 

Infraestrutura. Com efeito, o art. 9º, III, da Lei 8.666/93, veda apenas a 

participação de servidores, nada mencionando em relação à cônjuge e 

parentes. Logo, não existem razões para vedar a participação de cônjuge 

ou parente de servidor da Administração Pública responsável pela 

realização do certame, salvo se o servidor tiver influência direta no 

andamento e resultado do procedimento. Aliás, impedir a impetrante de 

participar de todo e qualquer certame pelo simples fato de ser esposa de 

servidor da prefeitura é medida extremamente restritiva e que fere o 

princípio da razoabilidade. No mesmo sentido: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CADASTRO DE FORNECEDORES 

(SUCAF) - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - QUADRO SOCIETÁRIO DE 

EMPRESA - RELAÇÃO DE PARENTESCO COM SERVIDOR COMISSIONADO 

- PROIBIÇÃO DE CONTRATAR - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA 1 - A circunstância de 

empresa que visa a contratar com a Administração Pública possuir em seu 

quadro societário filho de servidora que desempenha a função 

comissionada nos quadros do Município não tem o condão de macular a 

impessoalidade e moralidade administrativa se não há constatação de 

qualquer influência daquela servidora no processo licitatório. 2 - Impedir a 

impetrante de participar de todo e qualquer certame é medida 

extremamente restritiva e que fere o princípio darazoabilidade. 3 - 

Sentença confirmada, em reexame necessário, prejudicado o recurso 

voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.030866-3/002, 

Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/05/2015, publicação da súmula em 25/05/2015).” “LICITAÇÃO. 

CONTRATOS. SERVIDOR EFETIVO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE 

CONTRATANTE. RELAÇÃO DE PARENTESCO COM LICITANTES. PODER DE 

INFLUÊNCIA. IMPEDIMENTOS. 1) O parentesco até o terceiro grau de 

servidor efetivo e/ou secretários municipais não é fato impeditivo de 

participação em licitação ou contratação pública, exceto se o servidor ou 

agente público for detentor de poder de influência sobre o resultado do 

certame. 2) Entende-se como servidor público que detenha poder de 

influência sobre o resultado do certame, todo aquele que participa, direta 

ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, a exemplo dos 

integrantes da comissão de licitação e pareceristas, bem como aqueles 

com capacidade de interferir na própria condução e fiscalização do 

contrato resultante da licitação, como os gestores e fiscais de contrato. 

(CONSULTAS. Relator: VALTER ALBANO. Resolução De Consulta 5/2016 

- TRIBUNAL PLENO. Julgado em 22/03/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 

06/04/2016. Processo 34282/2016).” Por fim, esclareço que isso não 

significa dizer que há um salvo conduto para realização de 

irregularidades, pois, havendo demonstração concreta de fraude ou 

favorecimento da empresa cujo sócio tenha relação de parentesco com 

servidor da Administração Pública, é perfeitamente cabível sua exclusão 

do processo licitatório, sem prejuízo de eventuais sanções nas esferas 

cabíveis. Nessa perspectiva, e ante a ausência de informações, constato 

que a autoridade apontada como coatora, proibindo a impetrante de 

participar de licitações sob o fundamento único de relação conjugal com o 

Sr. Marcos Antônio Fontes Vano, enquanto Secretário de Infraestrutura, 

Viação, Obras e Planejamento, estava praticando ato ilegal ou abusivo em 

relação à impetrante. ANTE O EXPOSTO, confirmando a liminar, concedo a 

ordem para, determinar ao Município de Alto Taquari/MT que não proíba a 

impetrante de participar de licitações sob o fundamento único de relação 

conjugal com o Sr. Marcos Antônio Fontes Vano, enquanto Secretário de 

Infraestrutura, Viação, Obras e Planejamento, ficando resolvido o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e artigo 1º, da Lei nº 

12.016/2009. 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 

nem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 

105 do STJ e 512 do STF. P.I. ALTO TAQUARI, 17 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-32.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

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

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

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

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

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

dias, apresentar Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 7 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000277-36.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

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

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

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

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

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se 

sobre os Embargos à Execução, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 22 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-32.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

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

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

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

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

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

dias, apresentar Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 22 de abril 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Araputanga

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000790-06.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

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

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

1000790-06.2019.8.11.0038 AUTOR(A): GILMAR RODRIGUES DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 
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nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 21:54:05. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-39.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000404-39.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:LACERDA 

ELETROMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EBER DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 20 de abril 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: 1000405-24.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA APARECIDA CEARENSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA ARAPUTANGA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000405-24.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:CLEIA 

APARECIDA CEARENSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: FUNERARIA 

ARAPUTANGA LTDA - 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 16/2020 cnpar

 O Juiz de Direito do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis – 

MT, em Substituição Legal – Victor Lima Pinto Coelho.

 Considerando a necessidade de regulamentar as rotinas internas e 

externas, para fins de cumprimento das Portarias-Conjuntas nº 249/2020, 

247/2020 e 255/2020, editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e Resolução nº 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça;

 R E S O L V E:

 Art. 1º - No período previsto no art. 1º da Portaria-Conjunta n.º 249/2020, 

a comunicação com a Comarca de Arenapolis/MT será realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos:

 QUESTÕES PROCESSUAIS

 are.unica@tjmt.jus.br

 QUESTÕES ADMINISTRATIVAS

 arenapolis@tjmt.jus.br

 Art. 2.º - Durante o mencionado período será realizado regime de 

teletrabalho nesta Comarca, sendo normalmente impulsionados, 

internamente, os feitos em trâmite pela via eletrônica (PJe e SEEU), sendo 

que o cumprimento externo dos mesmos dependerá do enquadramento da 

situação nas hipóteses previstas no art. 4º da Resolução nº 

313/2020-CNJ.

 Art. 3.º - Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de 

acesso às dependências do Fórum, tanto por servidores, assessores, 

magistrados e advogados, serão impulsionados tão somente as questões 

enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 313/2020-CNJ.

 §1º. Nesta hipótese, deverão os interessados (Autoridade Policial, 

Ministério Público, Advogados e demais entidades) encaminhar a petição 

diretamente no e-mail indicado no art. 1º.

 §2º. O e-mail do remetente deverá ser, preferencialmente, funcional, 

devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público 

responsável pela petição, a qual deverá observar fielmente as normas 

processuais.

 §3º. Tratando-se de processos físicos não enquadrados no art. 4º da 

Resolução nº 313/2020-CNJ, as petições correspondentes deverão ser 

protocoladas fisicamente após findo o período indicado no art. 1º desta 

portaria ou mediante o sistema PEA, sendo que nesta hipótese serão 

materializadas somente após o término do mencionado período.

 §4º. Acaso seja encaminhada alguma petição nos e-mails indicados no 

art. 1º, mas cujo assunto não esteja relacionado no art. 4º da Resolução 

nº 313/2020-CNJ, a mesma não será analisada, sendo informado ao 

remetente para que proceda na forma do §3º deste artigo.

 Art. 4.º - O atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o 

horário de expediente forense, mediante prévio e necessário 

agendamento pe lo  e-mai l  debora. r ibe i ro@t jmt . jus .b r ,  ou 

polyana.machado@tjmt.jus.br, salvo nos casos de plantão.

 Art. 5º - Durante o período previsto no art. 1.º da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á 

em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente 

publicadas.

 Art. 6º- Determinar ao Gestor Judiciário o encaminhamento da lista a 

Diretoria do Fórum via e-mail, dos servidores que estão no regime 

obrigatório do teletrabalho com plano mínimo de trabalho, nos termos do § 

1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020, bem como lista dos 

servidores que estão impossibilitados de exercer o teletrabalho, havendo 

dispensa da prestação dos serviços com posterior compensação, nos 

termos do § 2º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020;

 Art. 7º- Determinar ao Gestor Judiciário que, após o término da situação 

de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, encaminhe à 

Documento assinado digitalmente relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas pelos servidores, visando comprovar a realização do 

teletrabalho.

 Art. 8º- As Portarias nºs 13 e 14, ficam sem efeito, uma vez que 

regularizadas pela 16.

 P.R.I. Cumpra-se, encaminhe-se cópia a Presidência do TJMT e

 Corregedoria.

Arenápolis-MT, 17 de abril de 2020.

Victor Lima Pinto Coelho

 Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-92.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. P. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000741-98.2019.8.11.0026

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:

MARINES RAMALHO BARBOSA HOFFMANN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000386-54.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

ELLEN CARLA SOUZA MORAES OAB - 062.045.191-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. S. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000386-54.2020.8.11.0026. 

EXEQUENTE: B. V. S. A. REPRESENTANTE: ELLEN CARLA SOUZA 

MORAES EXECUTADO: DAVID ALEXANDRE SOUZA AMORIM Vistos etc. 

1. Recebo a presente Execução de Alimentos, cujo procedimento seguirá 

o rito estabelecido pelo artigo 528, caput e seguintes, do Código de 

Processo Civil. O Código de Processo Civil de 2015, disciplinando a 

execução de alimentos estabeleceu quatro ritos para executar a 

prestação alimentícia. Em caso de execução de título judicial, é possível 

ingressar com cumprimento de sentença, sob pena de prisão (referente 

às três últimas prestações vencidas e às vincendas, nos termos dos 

artigos 528 usque 533) ou sob pena de penhora (referente às prestações 

pretéritas, nos termos do artigo 528, § 8º). Em caso de execução de título 

executivo extrajudicial, é possível ingressar com execução de alimentos, 

sob pena de prisão (artigos 911 e 912) ou de penhora (artigo 913). Sendo 

assim, dispondo o credor de um título executivo – quer judicial, quer 

extrajudicial – pode buscar sua execução pelo rito da prisão (CPC 528 e 

911) ou da expropriação (CPC 528, § 8º e 530). A eleição da modalidade 

de cobrança depende tanto da sede em que os alimentos estão 

estabelecidos (título judicial ou extrajudicial) como do período que está 

sendo cobrado (se superior ou inferior a três meses). No caso em tela, 

por se tratar de cumprimento de sentença - processo n.º 

966-43.2016.811.0026 - Cód. 52729 - referente ao período de 12/2019 a 

03/2020, totalizando a quantia de R$ 207,28 (duzentos e sete reais e vinte 

e oito centavos), deve, necessariamente, o feito tramitar pelo rito da prisão 

civil, estabelecido no artigo 528, caput, CPC. Salienta-se que, o rito da 

coação pessoal é restrita à cobrança das três últimas prestações 

vencidas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo (art. 528, § 7º, CPC). 2. Deixo de designar audiência 

de conciliação ou de mediação porque a solenidade a que faz referência o 

artigo 334, do CPC, dirige-se, em regra, aos processos cíveis regidos pelo 

procedimento comum e não como, na espécie, de execução de título 

judicial que fixa obrigação de pagar alimentos. 3. Defiro o benefício 

processual da assistência judiciária gratuita à parte exequente, 

considerada a documentação que instruí a inicial. 4. Cumpra a Secretaria 

as seguintes providências: a) PROCESSE-SE em segredo de justiça; b) 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 3 (três) dias, pague o valor 

exequendo de R$ 207,28 (duzentos e sete reais e vinte e oito centavos), 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto judicial do título executivo judicial e de prisão pelo prazo de 1 (um) 

a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, CPC). CONSTE no mandado de citação as 

seguintes advertências: i) somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento; ii) se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses; iii) o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo; iv) O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. c) Em 

seguida, com ou sem manifestação do executado, ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público. d) INTIME-SE a exequente, via DJE. e) Após, 

VOLTEM-ME conclusos. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000185-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

sobre a petição ID n.º 31408166 e/ou requerer o que de direito, no prazo 

legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20887 Nr: 1269-67.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Alves Barbosa dos Santos, Vantuir 

Abrantes de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:MT/19002, Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpridas todas as determinações da decisão de ref.: 11, impulsionamos 

os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu patrono 

constituído, via Dje, para que manifeste-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 917-07.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Alves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 Diante do trânsito em julgado da sentença já certificado nestes autos, bem 

como diante do contido na parte final do referido decisum, procedemos ao 

traslado dos documentos essenciais deste processo para os autos do 

cumprimento de sentença em apenso, para prosseguimento dos atos 

executórios naquele feito, remetendo estes autos à Central de 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 686-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: Gabriela Franchin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, observando as formalidades 

legais.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59997 Nr: 2352-74.2017.811.0026

 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: Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarciso de 

Almeida da Silva - OAB:4677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fabio Pantolfi Ferrarini 

- OAB:MT/14864

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais 

alega que a sentença de mérito proferida padece de contradição.

 É o relatório. DECIDO.

Não há, no presente caso, omissão, contradição ou obscuridade. O que 

pretende a parte Embargante, na realidade, é a reforma da decisão e que 

deve ser buscada por meio de recurso próprio.

 Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da sentença embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à sentença embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

 Impende salientar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, não vislumbrando 

este julgador da necessidade de depoimento pessoal da embargada, 

sendo a única prova requerida pela embargante, conforme consta do 

termo de audiência de ref. 50.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão 

embargada.

 Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40002 Nr: 1181-92.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Orlanda da Costa, Aelixes 

Rodrigues da Silva, Rozinalva Dias da Rocha, Valtevalter Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de 

MARIA APARECIDA ORLANDA DA COSTA e OUTROS, todos já 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos anexados.

A parte exequente, em petitório de Ref. 11, informa que a parte executada 

quitou integralmente o valor exequendo, por consequência requereu a 

extinção da ação.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou o 

pagamento integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custa pela parte autora, se houver.

DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.

Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 4755-16.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNM/M, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Vistos.

DESIGNO o DIA 10 (DEZ) DE JULHO DE 2020, ÀS 14H15MIN, par oitiva da 

testemunha Kleberson José Zoromará, tendo em vista a informação e que 

reside na cidade de Nova Marilândia/MT (fl.177).

INTIME-SE a defesa para que manifeste quanto a testemunha Jhon Nilton 

Dias Santana, no prazo de 5 (cinco) dias, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 1467-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica Quimica, Petroleo e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICALHO E SANTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o transito em julgado certificado à ref. 30, proceda-se a 

conversão da classe processual no Sistema Apolo para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da dívida, 

bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Saliento, por oportuno, que em relação ao revel os prazos fluem da data 

de publicação do ato decisório no órgão oficial, consoante disposição do 

art. 346, CPC.

Não havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), intimando-se a parte 

exequente a depositar custas, se houver.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51272 Nr: 331-62.2016.811.0026

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enizio Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 VISTOS.

 Certifique-se o transito em julgado da sentença de ref. 93.

Após, se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51272 Nr: 331-62.2016.811.0026

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enizio Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Intima-se a parte autora, para dizer e requerer o que entender de direito 

no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 1467-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica Quimica, Petroleo e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICALHO E SANTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da 

dívida, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67473 Nr: 1324-37.2018.811.0026

 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): Diego Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os Executados já foram intimados da penhora realizada 

(ref.: 41), impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, 

por meio de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, 

manifestar-se em 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67797 Nr: 1479-40.2018.811.0026

 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): WILSON INÁCIO DA SILVA FILHO, Wilson 

Inácio da Silva, Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os Executados já foram devidamente citados e 

posteriormente intimados da penhora realizada (ref.: 30), impulsionam-se 

os presentes autos para intimar o Exequente, por meio de seu Advogado 

constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79077 Nr: 2125-16.2019.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Inácio da Silva, Liliane Piovezan da Silva, Diego 

Piovezan da Silva

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

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar os Embargantes, por meio 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

sobre a Impugnação aos Embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8469 Nr: 1005-94.2003.811.0026

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiadora J J Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante ao teor da certidão ref. 4, EXPEÇA-SE novo(s) mandado(s), como 

diligência do Juízo, a outro oficial de justiça, o qual deverá ser cumprido no 

prazo de 10 (dez) dias, uma vez que o mandado não foi devolvido aos 

autos.

REMETA-SE cópia dos autos a Direção do foro para apuração de possível 

falta funcional do Oficial de Justiça.

Cumpra-se.

Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46679 Nr: 104-09.2015.811.0026

 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: ADAIR RODRIGUES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Arenápolis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, para condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, a 

pagar ao autor o valor de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa 

reais) a título de dano material e a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

referente a danos morais, devidamente corrigidos, encerrando o processo 

com a resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil."No mais, a sentença permanecerá tal como proferida. 

Intime-se.Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz 

de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-77.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000572-77.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:RONEY ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA FREITAS 

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

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

22/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 18 de abril 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: 1000573-62.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000573-62.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: REGIANE ALVES DO NASCIMENTO 

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: 14:40 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000575-32.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDRO DA SILVA RONDON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000575-32.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: JEANDRO DA SILVA RONDON 

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: 29/07/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000578-84.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DO NASCIMENTO MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000578-84.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO 

MARQUES 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: 29/07/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 . 19 de abril 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: 1000579-69.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000579-69.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 

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: 29/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000581-39.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000581-39.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: VALDIR SOARES DE SOUZA 

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: 29/07/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000582-24.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BAIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000582-24.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 
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CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: ROBERTO BAIA DA COSTA 

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: 29/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000583-09.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-09.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: JUREMA DIAS DOS SANTOS 

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: 29/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000584-91.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-91.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUUD GULLIT 

CARDOSO RIBEIRO POLO PASSIVO: MARILZA LOPES DOS SANTOS 

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: 29/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 19 de abril 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: 1000585-76.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000585-76.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JULIMAR DE 

ALMEIDA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

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

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 20 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 : 

1000977-50.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PINHEIRO 

SANTOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos. Tendo em vista o pagamento voluntário do valor da condenação, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado 

aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) 

‘receber, dar quitação’. Após, se nada for requerido nos presentes autos, 

ao arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000494-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (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 : 

1000494-54.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO 

EXECUTADO: VIVO S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Tendo em 

vista o pagamento voluntário do valor da condenação, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. 

Após, se nada for requerido nos presentes autos, ao arquivo com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-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 : 

1000190-89.2017.8.11.0026. REQUERENTE: FABIO SOARES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos. Tendo em vista o pagamento voluntário do valor da 

condenação, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 
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requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte, fica já autorizado, desde que tenha 

sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Após, se nada for requerido nos 

presentes autos, ao arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010210-93.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUSA CHAVES (EXECUTADO)

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 : 

8010210-93.2012.8.11.0026. EXEQUENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME EXECUTADO: MARIA DE SOUSA CHAVES Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requereu penhora on line 

objetivando a localização de bens da parte executada. Realizada a busca 

de numerários pelo sistema BACENJUD, a penhora restou parcialmente 

frutífera. Instada a se manifestar quanto aos rumos da presente execução 

a parte se limitou a requerer o levantamento dos valores constritos pela 

diligência judicial. É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial 

Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça 

rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas seja julgada no menor tempo possível. O cumprimento de 

sentença iniciou-se em 2017 e até o momento a parte exequente não 

logrou êxito em receber integralmente o seu crédito, muito embora este 

Juízo tenha efetuado tentativa de expropriação. Além disso, cumpre 

ressaltar que a pesquisa de bens nos cartórios de registro imóveis é 

pública e independe de ordem judicial, podendo ser realizada on line via 

CEI/ANOREG. Ademais, a indicação de bens compete à parte exequente, 

sendo certo que a parte credora tem acesso a dados e informações que 

lhe permitem indicar bens da parte executada sem necessidade de que 

este Juízo realize tal busca. Isto posto, DETERMINO que a secretaria deste 

Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor da parte 

exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, 

cumpre ressaltar que, de posse dela a parte exequente poderá levar a 

protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também 

será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. 

Ressalta-se, ainda, que segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, 

os emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Tendo em vista o bloqueio parcial de 

valores ao Id. 29368725, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para 

a conta do advogado da parte, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o 

causídico ‘receber, dar quitação’. Após, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência emissão da Certidão de Crédito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-55.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000283-55.2020.8.11.0088. 

AUTOR(A): JULIO CESAR GOMES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Cuida-se de ação previdenciária de 

concessão de auxílio acidente verbalizada por Julio Cesar Gomes em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a 

concessão do benefício por incapacidade em decorrência de um acidente 

de natureza não laboral. Extrai-se da pretensão inicial, que o autor teve o 

benefício concedido administrativamente com DIP em 22/03/2018 e DCB em 

01/04/2019, aduzindo que o benefício foi cortado sem qualquer 

comunicação ao autor, aponta que o requerente não possui condições de 

retornar a desempenhar suas atividades laborais, ante a limitação que 

sofreu em decorrência do acidente, vindo a fraturar o Fêmur (CID10 - 

S72.3 e CID10- S72.1), diante dessa circunstancia requer a concessão do 

benefício por incapacidade laborativa (id. 29995472). Ademais, foi 

determinada a intimação do autor para emendar a inicial, e, acosta-se aos 

au t o s  c o m p r o v a n t e  d a  s o l i c i t a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  d a 

manutenção/prorrogação/ concessão do auxílio doença ou auxílio 

acidentário pretendido (id. 30185548). Por meio do petitório de id. 

31040390 limitou-se o autor em sustentar a desnecessidade de prévio 

requerimento administrativo quando o beneficiário já recebia o auxílio 

doença, aclarando que resta demonstrada à existência de interesse de 

agir do autor, bem como restaram preenchidos os requisitos inerentes à 

concessão do benefício auxílio acidente. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relato. Fundamento e decido. Conforme preceitua 

o art. 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, o artigo 321, 

também do NCPC dispõe que, verificando o Juiz o não preenchimento dos 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma, deverá ser 

determinado ao autor que emende a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Na hipótese dos autos, observa-se que mesmo 

oportunizado o autor á emendar a inicial, e comprovar a solicitação 

administrativa da manutenção/prorrogação/ concessão do auxílio doença 

almejado, manifestou-se pontuando a desnecessidade do requerimento 

prévio ao INSS. Nesta senda, entende-se que a resistência apresentada 

pelo demandante, evidencia a ausência de requerimento anteriormente ao 

INSS, já que lhe foi concedido prazo de 30 dias para carrear aos autos a 

comprovação e não o fez. Cotejando os autos, observasse nos 

documentos acostados a inicial, a presença da comunicação da decisão 

administrativa da autarquia informando, que já a solicitação de 

prorrogação do benefício por incapacidade havia sido recebida e mantida 

até a data de 29/01/2019, havendo advertência expressa de que caso o 

autor considerasse o prazo insuficiente deveria solicitar nova prorrogação 

do benefício nos endereços e telefones informados e isso ele não 

demonstrou ter feito. Vale dizer: O Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

RE n. 631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, firmou 

entendimento quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo 

junto ao INSS para a concessão de benefício previdenciário antes da 

propositura da ação judicial objetivando idêntica pretensão, salvo quando 

o entendimento da Autarquia Federal for notória e reiteradamente contrária 

à postulação do segurado. Neste diapasão, primeiro, a parte autor deve 

requerer, em sede administrativa, a manutenção/prorrogação/concessão 

(como entender mais viável) do benefício, e só se houver recusa ou 

retardamento injustificado é que nasceria lide e, portanto, estaria 

preenchida uma das condições da ação. Colho o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE EM AGIR. 1. Consignado 

no acórdão recorrido que foi cumprido o requisito do prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação previdenciária, proposta em 
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3/11/2008. Afasta-se, portanto, a alegada carência de ação por falta de 

interesse de agir, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para 

regular processamento do feito. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt 

no REsp: 1451599 RS 2014/0100761-0, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 22/08/2017). Assim, considerando a inércia do 

polo ativo em cumprir a determinação de emenda à inicial, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da 

petição inicial. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Oportunamente, arquive-se. Ás providencias. Aripuanã/MT, 22 

de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59573 Nr: 348-09.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TAKAHASHI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Designo a data de 25.05.2020, às 15h15min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Intimem-se o 

acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como a defensora 

dativa.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de 

carta precatória para interrogatório do acusado, bem como eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Requisite-se se 

necessário.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 73719 Nr: 646-30.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN RAFAEL RIATO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 .Designo a data de 25.06.2020, às 18h30min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Intimem-se o 

acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

dativo.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de 

carta precatória para interrogatório do acusado, bem como eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Requisite-se se 

necessário.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 75256 Nr: 1668-26.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALCIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - 

OAB:23620/O

 .Designo a data de 26.06.2020, às 13h30min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Intimem-se o 

acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

dativo.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de 

carta precatória para interrogatório do acusado, bem como eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Requisite-se se 

necessário.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 76497 Nr: 2462-47.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição sumária.Assim, como 

não verifico a existência de qualquer causa excludente de ilicitude ou 

culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária do 

acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 25.06.2020, às 

08h30min, para a audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em 

que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão 

ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao término da 

instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do 

artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja possibilitado o 

efetivo exercício de autodefesa.Intimem-se o acusado, as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como o defensor dativo.Ciência ao Ministério 

Público.Desde já determino a expedição de carta precatória para 

interrogatório do acusado, bem como eventuais testemunhas residentes 

em outras Comarcas.Requisite-se se necessário.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58892 Nr: 1794-81.2015.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Por tudo o que foi exposto, rejeito a alegação de nulidade de todas as 

provas colhidas na ação penal, e em dissonância com o entendimento 

ministerial, que não condiciona e nem limita a atividade decisória do 

julgador, como destinatário das provas no processo penal, ex vi do que 

estabelece o art. 385 do CPP, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia criminal, para condenar o réu Gilson Ferreira de Lira pelo crime 

definido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (trafico de drogas), 

absolvendo-o da acusação do delito do art. 35 da mesma lei especial, e, 

passo seguinte, realizo a dosagem da pena, ante ao canon constitucional 

da individualidade da sanção estatal.

(...)

esse sentido, caracterizados os elementos indicados na norma penal, há 

que ser aplicada a minorante prevista na lei, que tomando em 

consideração os elementos postos em juízo, as circunstâncias negativas, 

genéricas e específicas, entendo adequado aplicar em 1/3, isto é, 

reduzindo, 2 anos, 11 meses e 18 dias da pena inicial, tornando definitiva 

a sanção corporal em 5 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 594 

dias-multa, arbitrados no montante de 1/30 do salário mínimo, ante a 

ausência de comprovação da renda familiar do réu, que apesar de ter 

admitido possuir cargo de confiança em empresa de conhecido porte na 

região, não teve seus ganhos comprovados judicialmente.

Verificando que o réu ficou preso provisoriamente pelo período de 

18/11/2015 a 12/02/2016, determino a detração desse período de prisão 

preventiva do montante da condenação acima pespegada sem que isso 

signifique mudança no regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando a pela aplicada, e, não sendo o acusado reincidente, ainda 

que negativadas algumas circunstâncias judiciais, entendo como 

adequada a fixação do regime inicialmente semiaberto para o cumprimento 

da pena, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal, e, não sendo 
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possível a substituição da pena por medidas restritivas de direito (art. 44 

do CP), assinalo que as condições de cumprimento serão impostas em 

sede de audiência admonitória, a ser realizada pelo juízo da execução 

penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58530 Nr: 1580-90.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JAILTON DA COSTA VIANA, RONILTON 

WLADINY GONÇALVES DE SÁ, AMARILDO FERREIRA TERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 Autos nº. 1580-90.2015.811.0088 (Código: 58530)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Diogo Jailton da Costa Viana e Outros

VISTOS,

Determinada aplicação de cautelares alternativas ao réu, como condição 

para concessão de sua liberdade provisória, formula o increpado Diogo 

Jailton da Costa Viana pedido incidental de autorização para se mudar 

para outra Comarca (Canoas/RS), indicando o endereço onde poderá ser 

encontrado caso autorizada a mudança e escorando seu pedido no 

surgimento de oportunidade de trabalho e na maior proximidade com seus 

familiares.

Ante ao exposto, e porque a aplicação de medidas de restrição ao gozo 

da liberdade plena do acusado em processo penal não pode se prestar a 

aniquilar ou tolher a possibilidade de reinserção do réu ao meio social, 

sendo o trabalho importante veículo de evitação e prevenção da 

criminalidade, e não havendo qualquer dificuldade logística quanto ao 

cumprimento das ordens cautelares noutro juízo, DEFIRO o pedido 

formulado pelo réu, quanto à autorização de mudança de Estado da 

Federação, mantendo a ordem cautelar, que deverá ser cumprida no juízo 

de destino do increpado.

Expeça-se Carta Precatória ao juízo de destino (Comarca de Canoas/RS), 

indicando a existência de cautelares penais aplicadas ao réu, para 

fiscalização de seu cumprimento, indicando, ainda, o endereço que ele 

declinou como sua futura residência (Quadra J, Setor 06, nº. 02, Bairro 

Guajuviras, Canoas Estado do Rio Grande do Sul).

Sem prejuízo, porque encerrada a instrução probatória e já apresentadas 

alegações finais pela acusação e pelos demais réus, intime-se o causídico 

que atua na defesa do réu Diogo Jailton da Costa Viana para 

apresentação de suas alegações finais e, depois, conclusos para 

sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Aripuanã/MT, 18 de abril de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito em Designação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 79053 Nr: 4155-66.2018.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO LUCAS DA SILVA LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Desse modo, rejeito a alegação de nulidade da prova indiciária colhida 

pela equipe de investigadores da PJC da Comarca de Aripuanã/MT, ou 

seja, os documentos de ref. 58/61 e 73/75, porque não derivam da prova 

contaminada, não são arbitrárias porque colhidas com a anuência do 

investigado e de seus parentes, inexistindo mácula absoluta a justificar o 

desfazimento da prova, nesse sentido.

Portanto, afastada a alegação de nulidade de toda prova colhida no IP., e 

não havendo causa superveniente que justifique o trancamento da ação 

penal, determino a continuidade da colheita de provas, designando 

audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa, que fica agendada para o dia 22/06/2020, às 

12:45hs.,,deferindo, ainda, a expedição de Cartas Precatórias para oitiva 

das testemunhas arroladas, de parte a parte, que não residam na 

Comarca, inclusive com a solicitação de sala e data para interrogatório do 

réu, preferencialmente na mesma oportunidade em que se designar o ato 

para oitiva das suas testemunhas, que residem na mesma Comarca que 

ele (Várzea Grande/MT).

Ciência ao MP. Intime-se o advogado de defesa e o acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58686 Nr: 1674-38.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DA CONCEIÇÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Destarte, diante dos elementos probatórios, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, para condenar Davi da Conceição Barros como 

incurso nas penas do art. 129, § 9º, do CP, com a qualificadora do 

cometimento do delito em âmbito doméstico (Lei nº 11.340/2006), 

passando, ato contínuo, à individualização da pena a ser pespegada ao 

agente

(...)

3ª FASE: Diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, 

torno definitiva a pena inicialmente fixada, isto é, 6 meses e 14 dias de 

detenção.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Ante a natureza da pena (restritiva de liberdade com menor grau de 

segregação) e o quantum da sanção, fixo, desde inicio, regime aberto 

para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código 

Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

em virtude da proibição expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal, 

corroborada pelo STF no julgamento do HC nº 129446, onde restou 

salientando que “... a pena máxima prevista para esse delito é de três 

anos, o que foge à definição de crime de menor potencial ofensivo. 

Segundo, pela proibição contida no artigo 41 da Lei Maria da Penha, o qual 

estabelece que “aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 

9.099, de 26 de setembro de 1995”.

 DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 Além de não se aplicar a possibilidade de substituição da pena, também 

não se-me apresenta razoável a concessão do sursis processual, que 

seria pena mais gravosa do que a execução da pena no regime aberto, 

ante ao período de provas e restrições entre uma e outra sanção.

Desse modo, mantenho a condenação na pena arbitrada e sem 

substituição ou suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58431 Nr: 1525-42.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNEI ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado Josnei Alves 

Duarte, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, 

incisos V e VI, ambos do Código Penal, extinguindo o processo, face ao 

decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a 

mesma fosse exercitada adequadamente.

Sem custas. Fixo ao defensor dativo que atuou na fase cognitiva o 

montante de 2,5 URH, que a meu sentir servem a remunerar correta e 

adequadamente os serviços despendidos em favor do acusado, na 

medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 

984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação 

de honorários para defensor dativo no processo penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58485 Nr: 1564-39.2015.811.0088
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANI JOSÉ GAIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Destarte, diante dos elementos probatórios, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar Adriani José 

Gaieski como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do CP, com a 

qualificadora do cometimento do delito em âmbito doméstico (Lei nº 

11.340/2006), ABSOLVENDO-O, nos termos do art. 386, III, do CPP, da 

imputação quanto ao delito do art. 62 da LCP.

(...)

3ª FASE: Diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, 

torno definitiva a pena inicialmente fixada, isto é, 10 meses e 21 dias de 

detenção.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Ante a natureza da pena (restritiva de liberdade com menor grau de 

segregação) e o quantum da sanção, fixo, desde inicio, regime aberto 

para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código 

Penal, determinando a detração do período em que o réu esteve sob 

custodia preventiva, sem que isso modifique o regime sancionatório.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

em virtude da proibição expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal, 

corroborada pelo STF no julgamento do HC nº 129446, onde restou 

salientando que “... a pena máxima prevista para esse delito é de três 

anos, o que foge à definição de crime de menor potencial ofensivo. 

Segundo, pela proibição contida no artigo 41 da Lei Maria da Penha, o qual 

estabelece que “aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 

9.099, de 26 de setembro de 1995”.

 DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 Além de não se aplicar a possibilidade de substituição da pena, também 

não se-me apresenta razoável a concessão do sursis processual, que 

seria pena mais gravosa do que a execução da pena no regime aberto, 

ante ao período de provas e restrições entre uma e outra sanção.

Desse modo, mantenho a condenação na pena arbitrada e sem 

substituição ou suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58427 Nr: 1522-87.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Destarte, diante de todo o exposto acima, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar Jociel de Souza 

como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do CP, com a qualificadora do 

cometimento do delito em âmbito doméstico (Lei nº 11.340/2006), 

reconhecendo a ocorrência de prescrição e decadência quanto aos 

demais delitos.

(...)

3ª FASE: Diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, 

torno definitiva a pena inicialmente fixada, isto é, 7 meses e 8 dias de 

detenção.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Ante a natureza da pena (restritiva de liberdade com menor grau de 

segregação) e o quantum da sanção, fixo, desde inicio, regime aberto 

para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código 

Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

em virtude da proibição expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal, 

corroborada pelo STF no julgamento do HC nº 129446, onde restou 

salientando que “... a pena máxima prevista para esse delito é de três 

anos, o que foge à definição de crime de menor potencial ofensivo. 

Segundo, pela proibição contida no artigo 41 da Lei Maria da Penha, o qual 

estabelece que “aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 

9.099, de 26 de setembro de 1995”.

 DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 Além de não se aplicar a possibilidade de substituição da pena, também 

não se-me apresenta razoável a concessão do sursis processual, que 

seria pena mais gravosa do que a execução da pena no regime aberto, 

ante ao período de provas e restrições entre uma e outra sanção.

Desse modo, mantenho a condenação na pena arbitrada e sem 

substituição ou suspensão.

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a 

seguir:

 1. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

2. Expeça-se a c

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57820 Nr: 1119-21.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Processo n°: 1119-21.2015.811.0088 (Código: 57820)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Aldair da Silva

V I S T O S,

Cuida-se de ação penal sujeita ao rito especial aplicável aos crimes 

dolosos contra a vida, no curso da qual foi exarada a decisão de 

pronúncia de ref. 226/227, pronunciando o réu ao Tribunal do Júri Popular, 

dando-o por incurso às penas descritas no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, 

inc. II, do CP.

Devidamente intimadas, quedaram-se acusação e defesa inertes quanto 

ao direito de recorrer da decisão de pronúncia, razão porque passou-se à 

indicação das provas a serem amealhadas na segunda fase do rito 

procedimental dos crimes dolosos contra a vida, de conformidade com o 

que preconiza o art. 422 do CPP.

Indicadas as provas, vieram os autos conclusos para relatório e, estando 

o feito preparado para a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal 

do Júri, designo o julgamento do acusado para o dia 09 de novembro de 

2020, a se iniciar às 9h.

Publique-se.

Intimem-se, inclusive as testemunhas arroladas.

Às providências.

Aripuanã (MT), 20 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito em Designação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58087 Nr: 1276-91.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NAZARIO SAMPAIO, LUCILENE 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Depreende-se do caderno processual que o recebimento da denúncia 

ocorreu no dia 05 de outubro de 2015 e, portanto, de lá para cá, 

transcorreu bem mais que o triênio previsto no art. 109, VI, do CP como 

limite para o exercício efetivo do direito de punir estatal.

Portanto, mister se faz reconhecer a completa ausência de interesse do 

Estado no prosseguimento do feito, seja porque o direito de punir se 

esvaiu com o tempo, seja porque, na dicção jurisprudencial, por serem os 

efeitos do reconhecimento da prescrição mais incisivos e prospectivos 

que o da absolvição, constatada a sua ocorrência é direito do réu ver a 

causa extintiva pronunciada, verbis:

“(...) A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva 

a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. 
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Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, 

não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais 

circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar 

que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou 

extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar 

que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (…). Quando se declara extinta 

a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse 

desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se 

alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória” 

(STJ, HC 115.098/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX).

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória estatal, 

para ABSOLVER, nos termos do art. 386, IV, do CPP, o réu Cleiton Nazario 

Sampaio da imputação criminal feita na peça acusatória, e, desclassifico a 

atribuição delitiva dirigida contra a ré Lucilene Alves da Silva, de lesões 

corporais graves para lesões de natureza leve, e, ato contínuo, declaro 

extinta a punibilidade da denunciada, com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58346 Nr: 1459-62.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIL ANTÔNIO TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Diante de todo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para o 

fim de condenar o réu Ivail Antônio Tonial às penas dos crimes definidos 

nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, em 

concurso formal de delitos e, passo, ato seguinte, à dosagem da pena a 

ser aplicada, em subserviência ao princípio constitucional da 

individualização da pena (...)

DO CONCURSO FORMAL

 Por fim, em observância à regra do art. 70 do CP, evidenciada a hipótese 

de concurso formal, forte no que estabelece a norma disciplinadora do 

cúmulo de crimes (aplicação da pena mais grave mais a fração de 

aumento prevista no dispositivo legal), pela ausência de circunstâncias 

mais gravosas do delito, a fração de majoração da pena deve ficar no 

mínimo legal, isto é, 1/6, atingindo assim uma pena definitiva de 3 anos e 6 

meses de reclusão e 12 dias-multa, calculados sobre 1/10 do salário 

mínimo.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Não se encontrando a pena em patamar superior a 4 anos, e inexistindo 

circunstâncias desfavoráveis de maior gravosidade, nos moldes do que 

estabelece o art. 33, § 2°, ‘c’ do CP, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o regime aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

 Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas 

previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, reconheço a 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), a ser estabelecida 

pelo juiz da execução penal por ocasião da audiência admonitória.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Como foi aplicado ao acusado a substituição da pena privativa de 

liberdade, que lhe é penalmente mais favorável, como expressamente 

assinalado no item 65 da Exposição de Motivos do Código Penal, não há 

que se falar em aplicação do sursis, na esteira do disposto no artigo 77, III, 

do Código Penal.

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se confor

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55885 Nr: 9-84.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, BRUNO 

MONTEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO MONTEIRO DE CAMPOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida 

na denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu BRUNO MONTEIRO DE 

CAMPOS pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código 

Penal.b)ABSOLVER o réu VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA da prática do 

crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 

386, inciso IV, do Código de Processo Penal. CONDENO, ainda, o réu 

BRUNO MONTEIRO DE CAMPOS ao pagamento das despesas 

processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.Passo à 

dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.3.1) DOSIMETRIA DA 

PENA:CRIME DE FURTO:O tipo penal, descrito no artigo 155, caput, do 

Código Penal prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa.a)1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)Impõe-se a 

análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado 

o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos 

limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do 

entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, 

por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código 

Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:- Culpabilidade: cuida esta 

circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou 

censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à 

espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;- 

Antecedentes: o réu ostenta antecedente (guia de execução nº. 59741), 

entretanto, deixo de valorar neste momento, para que não ocorra bis in 

idem;- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que 

demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela 

qual não será valorada;- Personalidade do agente: esta circunstância, 

consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando 

existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o 

caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, 

não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante 

disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;- 

Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, 

razão pela qual não valoro esta circunstância. - Circunstâncias do delito: 

circunstâncias normais à espécie;- Consequências do crime: não há 

consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo 

de valorar esta circunstância; e- Comportamento da vítima: A vítima não 

contribuiu para o delito. Assim, atento às circunstâncias judiciais 

analisadas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. b)2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, 

CP)Presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a 

agravante da reincidência, conforme guia de execução nº. 59741, onde 

houve sentença condenatória em 24/02/2012, devidamente transitada em 

julgado.Assim, em observância ao artigo 67, do Código Penal, realizo a 

compensação das duas circunstâncias preponderantes e mantenho a 

pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado após 

o julgamento do REsp 1.154.752/RS. c)3ª Fase:Das Causas de Aumento e 

de Diminuição de Pena:Não incide no presente caso qualquer causa de 

aumento ou diminuição de pena. Razão pela qual fixo a pena definitiva em 

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. d) Da Pena de Multa – Valor 

do Dia Multa:Portanto, consideradas as premissas acima, fixo a pena de 

multa em 10 (dez) dias-multa, cada um destes valorados em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso ante a 

inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica da 

condenada (art. 60 do Código Penal). 3.2) Regime Inicial de cumprimento 

de pena:A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada 

em função da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das 

circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).Logo, 

analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena 
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definitiva, bem como o fato de ele ser reincidente, considerando o teor da 

Súmula 269 do STJ, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o 

semiaberto.3.3) Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 59, 

inciso IV, Código Penal) e Sursis:Considerando, que o réu não preenche 

os requisitos do art. 44, incs. I a III, do CP, deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito.Considerando a reincidência 

em crime doloso, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena.3.4) 

Do Valor Mínimo de Reparação dos Danos (art. 387, inciso IV, CPP):Com 

relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, filio-me às correntes doutrinária e jurisprudencial de que só pode 

ser estabelecido tal valor se houver pedido expresso da vítima, tiver sido 

dada oportunidade ao acusado para discutir sobredito pedido e elementos 

concretos e suficientes nos autos para permitir a fixação de tal montante, 

o que no caso em tela não ocorreu.Sobre o tema, Guilherme de Souza 

Nucciassim ensina: Procedimento para fixação da indenização civil: 

admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que 

o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar o valor diverso ou mesmo apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infringência ao princípio da ampla defesa.O Superior Tribunal de Justiça, 

sobre a matéria, assim decidiu:I- O art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, na redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, 

estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará um valor 

mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. II- Hipótese em que o 

Tribunal a quo afastou a aplicação do valor mínimo para reparação dos 

danos causados à vítima porque a questão não foi debatida nos autos. III- 

Se a questão não foi submetida ao contraditório, tendo sido questionada 

em embargos de declaração após a prolação da sentença condenatória, 

sem que tenha sido dada oportunidade ao réu de se defender ou produzir 

contraprova, há ofensa ao princípio da ampla defesa. IV- Recurso 

desprovido. (STJ – REsp 1.185.542 – (2010/0044478-3) – 5ª T. – Relator 

Min. GILSON DIPP – DJe 16.05.2011 – p. 540 – in Juris Síntese DVD – 

setembro-outubro/2011 – verbete nº 101000130150). (Realcei).RECURSO 

ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] 2) REPARAÇÃO CIVIL 

MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PEDIDO DO OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA 

AO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 2. A permissão legal de cumulação 

de pretensão acusatória com a de natureza indenizatória não dispensa a 

existência de expresso pedido formulado pelo ofendido, dada sua 

natureza privada e exclusiva da vítima. 3. A fixação da reparação civil 

mínima também não dispensa a participação do réu, sob pena de frontal 

violação ao seu direito de contraditório e ampla defesa, na medida em que 

o autor da infração faz jus à manifestação sobre a pretensão 

indenizatória, que, se procedente, pesará em seu desfavor. 4. Recurso 

especial parcialmente provido. (STJ – 5ª Turma – Resp n° 1236070/RS – 

Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/03/2012 – DJe 

11/05/2012). (Salientei).Em face da inexistência nos autos de pedido 

expresso da vítima, a respeito do qual o acusado pudesse se manifestar 

durante sua defesa e também pela ausência de elementos concretos 

aptos a comprovar os danos, deixo de fixar valor mínimo para reparação 

dos danos, não obstante previsão no art. 387, inciso IV, do CPP.3.5) 

Detração Penal:Impõe assinalar, por fim, que a Lei n.º 12.736/12 acresceu 

o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê:O tempo de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou 

no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade.No caso em epígrafe, o réu, apesar 

de ter permanecido preso em parte da instrução, estava, em verdade, 

cumprindo pena na Guia de Execução código 59741.Assim, não há falar 

em detração, posto que não houve prisão preventiva decretada nos 

presentes autos em desfavor do denunciado Bruno.3.6) Possibilidade de 

recorrer em liberdade:Mantenho o réu em liberdade, porquanto não está 

presente qualquer motivo para sua segregação cautelar e porque o regime 

inicial fixado foi o semi-aberto.Anoto que, no período em que ficou preso, o 

réu estava, em verdade, cumprindo pena na Guia de Execução código 

59741.3.7) Honorários advocatícios:Inexistindo defensoria pública nesta 

Comarca e considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, 

bem como a condição financeira dos réus, este Juízo nomeou defensores 

dativos para patrocinar suas defesas. Embora tenha o advogado a 

obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto 

pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que 

quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários ao defensor dativo do réu Bruno, Dr. Wainer Williams 

de Figueiredo Fortes, em 10 (dez) URH, a serem suportados pela Fazenda 

Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que 

faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de 

assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 

5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 

21/03/2000, 1a Turma).Por outro lado, anoto que em audiência realizada 

em 06 de maio de 2015, a nomeação do defensor dativo do réu Viudomar 

Nicolau Ferreira foi revogada e já foram arbitrados honorários para o Dr. 

Astilho Demétrio Urbieta em 05 (cinco) URH. Desta sorte, considerando 

que o acompanhamento processual do réu Viudomar foi feita, desde 

aquela data, pelo Dr. Andrey Philipe Kerber, arbitro a este honorários em 

04 (quatro) URH. Entretanto, observo que as alegações finais foram 

apresentadas pelo Dr. Astilho, pelo que arbitro a este (além dos 

honorários arbitrados em audiência) mais 01 (um) URH. 3.8) 

PROVIDÊNCIAS FINAIS:Promova-se a soltura do réu Viudomar Nicolau 

Ferreira, se por outro motivo não estiver preso.Comunique-se a vítima, na 

forma do §2º do artigo 201 do Código de Processo Penal;Sirva a presente 

decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/MANDADO/OFÍCIO.Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do réu Bruno Monteiro de Campos no rol dos 

culpados, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena em autos 

apartados de execução penal e comunique-se ao INI, ao INFOSEG e ao 

Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes 

da CNGC;Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral comunicando a 

condenação de Bruno Monteiro de Campos, com cópia dessa decisão, 

para a suspensão dos direitos políticos dos acusados, nos termos do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, art. 71, II do Código Eleitoral;A 

remessa destes autos ao Contador Judicial a fim de liquidação das custas 

processuais, bem como ao cálculo da pena, intimando-se o Réu Bruno 

Monteiro de Campos ao pagamento no prazo de 10 (dez) dias;Intimem-se 

pessoalmente os réus. Intimem-se os defensores. Anoto que o prazo de 

recurso deve correr a contar da última intimação efetuada (artigo 1.420, 

CNGC). Na intimação dos réus, observe-se o contigo no artigo 1.421 da 

CNGC.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59097 Nr: 59-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LÚCIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO LÚCIO FERNANDES DA SILVA, 

Cpf: 01603122214, Filiação: Ana Alves Fernandes e Manoel Siqueira da 

Silva, data de nascimento: 20/06/1990, brasileiro(a), natural de Colorado 

D'oeste-RO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

SANDRO LÚCIO FERNANDES DA SILVA, vulgo “SANDRO LURU”, eis que 

há provas indicativas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos 

fatos imputados ao acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme 

previsão no CPP, art. 395.

Despacho: VISTOS.Acolho a cota ministerial retro (ref.55), vez que 

devidamente tentada a localização atual do acusado foi negativa.Desta 

forma, determino a citação por edital do réu, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do 

edital, não havendo manifestação do acusado, retornem conclusos para 

análise do pedido ministerial de suspensão do processo 

(ref.55).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68175 Nr: 2730-38.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI JOSE ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VOLNEI JOSE ANTONIO, Cpf: 

63386887287, Rg: 651060, Filiação: Leonida Britzke Antonio e Eldo Jose 

Antonio, data de nascimento: 30/03/1979, brasileiro(a), natural de Perola 

do Oeste-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, denuncia à Vossa Excelência VALNEI JOSÉ ANTÔNIO “Vulgo 

Polaquinho”, como incurso nas penas do artigo 121 § 2º, inciso I “motivo 

torpe” do Código Penal Brasileiro, protestando para que seja recebida e 

autuada a presente denúncia, citando-se os denunciados para 

apresentarem defesa escrita, instalando-se o devido processo legal para, 

ao final, serem pronunciados e levados a julgamento perante o E. Tribunal 

do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas adiante arroladas.

Despacho: VISTOS.Acolho a cota ministerial retro (ref.34), vez que 

devidamente tentada a citação pessoal do acusado, foi inexitosa.Desta 

forma, determino a citação por edital do réu, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do 

edital, não havendo manifestação do acusado, vistas ao Ministério Público 

para manifestação quanto a suspensão do feito.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 3392-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIR ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, 

Cpf: 58084428268, Rg: 1696479-9, Filiação: Rosa de Albuquerque e 

Marcinho Rocha da Silva, data de nascimento: 21/02/1977, brasileiro(a), 

natural de Aquidauana-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, denuncia a Vossa Excelência VALMIR ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA, vulgo “Roni”ou “Índio”, imputando-lhe o crime previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Parquet o 

recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de 

ação penal, devendo ser o denunciado citado para responder à acusação 

por escrito, processada e ao final condenada, tudo em conformidade com 

o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol 

abaixo.

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de VALMIR 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, vulgo “Roni”, eis que há provas indicativas 

da materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro os itens “a” e “b” 

da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intime-se.Diligências Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69973 Nr: 3986-16.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELAINE ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCELAINE ALMEIDA DE OLIVEIRA, Rg: 

17282586, Filiação: Elza Fatima de Almeida Silva e Roberto de Oliveira, 

data de nascimento: 16/04/1986, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

Telefone (66) 99967-4516. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JUCELAINE ALMEIDA DE 
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OLIVEIRA, imputando-lhe o crime previsto no artigo 180, caput, do Código 

Penal Brasileiro, razão pela qual requer o parquet o recebimento da 

presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, 

devendo ser a denunciada citada para responder à acusação por escrito, 

processada e ao final condenada, tudo em conformidade com o devido 

processo legal.

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

JUCELAINE ALMEIDA DE OLIVEIRA, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados a 

acusada. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se a denunciada para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, a acusada poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a 

acusada se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pela acusada, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Diligências Necessárias. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69977 Nr: 3990-53.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO APARECIDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERASMO APARECIDO CARVALHO, Cpf: 

01311111166, Rg: 26521664-3, Filiação: Angela Maria Carvalho, 

brasileiro(a), solteiro(a), operador de máquinas, Telefone (66) 

98109-5732. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência ERASMO APARECIDO CARVALHO, como 

incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 e artigo 28 da 

Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da 

peça acusatória, devendo ser o denunciado citado para responder à 

acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em 

conformidade com o devido processo legal,

Despacho: Vistos.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

ERASMO APARECIDO CARVALHO, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro o pedido contido 

no item “a” da cota ministerial. Proceda a Secretaria conforme 

requerido.Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da 

CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diligências Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 4923-26.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

07771952160, Rg: 29885523, Filiação: Rodeli Leoret e Milton Antonio de 

Oliveira, data de nascimento: 18/06/1994, brasileiro(a), natural de 

Aripuana-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO denuncia 

RONALDO DE OLIVEIRA como incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, 

requerendo seja citado o acusado para apresentar defesa escrita e 

acompanhar os demais atos processuais, sob pena de revelia, 

prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas 

abaixo arroladas, até final sentença condenatória.

Despacho: Vistos etc.De plano, determino que o Gestor Judiciário 

certifique acerca da liberdade do denunciado. No mais, presentes os 

requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida em desfavor de RONALDO DE OLIVEIRA, eis que há 

provas indicativas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos 

fatos imputados ao acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme 

previsão no CPP, art. 395. Cite-se o denunciado para responder à 

acusação, por escrito, em 10 dias, nos termos do CPP, art. 396. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 396 

e 396-A do CPP).Quando da efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial 

de Justiça deverá indagar ao acusado se possui advogado e em caso de 

resposta negativa, perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições 

de constituir algum ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor 

dativo, certificando o teor da resposta apresentada.Com a resposta 

apresentada pelo acusado, retornem conclusos para os fins do CPP, art. 

397.Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da 

CNGC.Diligências Necessárias. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71422 Nr: 5020-26.2017.811.0088
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MONTEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO MONTEIRO DE CAMPOS, Cpf: 

11245479750, Filiação: Conceição Monteiro Campos e Valter Monjardim 

Campos, data de nascimento: 18/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Linhares-ES, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, denuncia a Vossa Excelência BRUNO MONTEIRO CAMPOS, 

imputando-lhe o crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal 

Brasileiro, razão pela qual requer o Parquet o recebimento da presente 

peça acusatória e consequente instauração de ação penal, devendo ser 

os denunciados citados para responderem à acusação por escrito, 

processados e ao final condenados, tudo em conformidade com o devido 

processo legal.

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de BRUNO 

MONTEIRO CAMPOS, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos 

termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro o pedido 

ministerial de requisição de antecedentes criminais do acusado em outros 

Estados da Federação.Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 

1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se.Diligências 

necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72916 Nr: 126-70.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO BATISTA PEREIRA, Cpf: 

32666896234, Rg: 750486, Filiação: Dorvalina Batista Pereira e Generoso 

Santos Pereira, data de nascimento: 16/08/1968, brasileiro(a), natural de 

Indianapolis-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO denuncia 

CLAUDIO BATISTA PEREIRA como incurso no art. 14, da Lei nº 

10.826/2003, requerendo seja citado o acusado para apresentar defesa 

escrita e acompanhar os demais atos processuais, sob pena de revelia, 

prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas 

abaixo arroladas, até final sentença condenatória.

Despacho: Vistos.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

CLAUDIO BATISTA PEREIRA, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro o pedido contido 

no item “a” e “b” da cota ministerial. Proceda a Secretaria conforme 

requerido.Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da 

CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diligências Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 460-07.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFERSOM RIBEIRO TUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STEFERSOM RIBEIRO TUCCI, Cpf: 

04900906131, Rg: 2278780-1, Filiação: Edina Ribeiro Tucci e David Ribeiro 

Tucci, data de nascimento: 17/10/1994, brasileiro(a), natural de 

Juruena-MT, convivente, motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência STEFERSOM RIBEIRO TUCCI, com incurso 

nas penas do artigo 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 

motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da peça acusatória, 

devendo ser o denunciado citado para responder à acusação por escrito, 

processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido 

processo legal.

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

STEFERSOM RIBEIRO TUCCI, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
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documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Indefiro os pedidos de 

requisição de antecedentes criminais do acusado, uma vez que o 

Ministério Público não comprovou a impossibilidade de trazê-los aos autos, 

conforme disposto no art. 1.373, II, da CNGC.Observem-se as disposições 

dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intime-se.Diligências Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74787 Nr: 1339-14.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO SILVA OLIVEIRA, Rg: 

000834379, Filiação: Adelia Generosa da Silva e Aristides Bispo de 

Oliveira, data de nascimento: 06/06/1982, brasileiro(a), natural de Pimenta 

Bueno-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência CLAUDIO SILVA OLIVEIRA, com incurso nas 

penas do artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações na Lei nº 

11.340/2006, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da peça 

acusatória, devendo ser o denunciado citado para responder à acusação 

por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com 

o devido processo legal.

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

CLAUDIO SILVA OLIVEIRA, eis que há provas indicativas da materialidade 

e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos 

termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Indefiro os pedidos de 

requisição de antecedentes criminais do acusado, uma vez que o 

Ministério Público não comprovou a impossibilidade de trazê-los aos autos, 

conforme disposto no art. 1.373, II, da CNGC.Observem-se as disposições 

dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Diligências Necessárias. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75252 Nr: 1666-56.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

06395567101, Rg: 28673093, Filiação: Circie da Aparecida Blan dos 

Santos, data de nascimento: 11/07/1998, brasileiro(a), natural de 

Aripuana-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência ALAN CARLOS DOS SANTOS como incurso 

nas penas dos art. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na 

forma do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento 

e autuação da presente, devendo ser o denunciado citado para responder 

à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em 

conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as 

testemunhas a seguir arroladas.

Despacho: Vistos.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de ALAN 

CARLOS DOS SANTOS, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos 

termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.Diligências 

Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77826 Nr: 3330-25.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELE SCHIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIELE SCHIER DOS SANTOS, Cpf: 

06598116180, Rg: 2880248-9, Filiação: Lurdes Schier e Raimundo Dias 
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dos Santos, data de nascimento: 26/05/1997, brasileiro(a), natural de 

Aripuana-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência ADRIELE SCHIER DOS SANTOS, como 

incurso nas penas do artigo 306, do Código de Trânsito de Brasileiro, 

motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da peça acusatória, 

devendo ser a denunciada citada para responder à acusação por escrito, 

processada e ao final condenada, tudo em conformidade com o devido 

processo legal.

Despacho: Vistos.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de Adriele 

Schier dos Santos, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados à acusada. Não é caso 

de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se a 

denunciada para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos 

termos do CPP, art. 396. Na resposta, a acusada poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar à 

acusada se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pela acusada, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Anoto que a análise do 

item “c” da cota ministerial será realizada após a verificação pertinente ao 

artigo 397, CPP. Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 

da CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diligências Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78851 Nr: 4022-24.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIMAR OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORIMAR OLIVEIRA PIRES, Cpf: 

59238511640, Filiação: Rosenete de Oliveira e Ramiro Pires, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia a Vossa Excelência o acusado ORIMAR OLIVEIRA PIRES, como 

incurso na pena do artigo 147, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual 

requer o recebimento e autuação da peça acusatória, devendo ser o 

denunciado citado para responder à acusação por escrito, processado e 

ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal

Despacho: Vistos.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de ORIMAR 

OLIVEIRA PIRES, eis que há provas indicativas da materialidade e indícios 

suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é caso de 

rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o denunciado 

para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos termos do CPP, 

art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 

396 e 396-A do CPP).Quando da efetivação da citação/intimação o Sr. 

Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado se possui advogado e em 

caso de resposta negativa, perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem 

condições de constituir algum ou se necessita que lhe seja nomeado um 

defensor dativo, certificando o teor da resposta apresentada.Com a 

resposta apresentada pelo acusado, retornem conclusos para os fins do 

CPP, art. 397.Defiro os itens "b" e "c" da cota ministerial. Proceda a 

Secretaria com o necessário para atendimento.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.Diligências 

Necessárias.

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, 22 de abril de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-62.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ZANCHETTIN - ME (REQUERIDO)

ADELAR KLEIN (REQUERIDO)

 

intimação do polo passivo, na pessoa do seu advogado, para comparecer 

à aUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 08/07/2020, às 

14h30min, no JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-45.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

13/07/2020 , ÀS 14H00MIN., NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARIPUANÃ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-97.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL MARIA VIEIRA LOPES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

RONNY VON DEMETRIO GOULART OAB - 269.581.472-00 

(REPRESENTANTE)

DERIANE DE JESUS SANTOS OAB - 009.228.162-12 (REPRESENTANTE)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA o dia 13/07/2020, ÀS 

15H00MIN, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-27.2020.8.11.0088
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - 432.247.921-91 (REPRESENTANTE)

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

DIEGO ZEFERINO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 15/07/2020, ÀS 

13H30MIN, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000324-56.2019.8.11.0088

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)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31429927, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-38.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FILIPE DE OLIVEIRA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000407-38.2020.8.11.0088. AUTOR: ADEMIR FILIPE DE OLIVEIRA DA 

ROSA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de debito c/c com pedido de indenização por 

danos morais verbalizada por Ademir Filipe de Oliveira da Rosa em face da 

Telefônica Brasil S.A, objetivando o reconhecimento da inexistência da 

dívida que resultou na inclusão de seu nome no rol de inadimplentes. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e, designo audiência de conciliação para a data 

de 01 de junho de 2020 ás 13:00 horas. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime-se o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã/MT, 17 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-82.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DERIANE DE JESUS SANTOS OAB - 009.228.162-12 (REPRESENTANTE)

RONNY VON DEMETRIO GOULART OAB - 269.581.472-00 

(REPRESENTANTE)

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 13/07/2020, 15H30MIN, 

NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-04.2019.8.11.0088

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: 

1000515-04.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V i s t o s, 

Cuida-se de embargos à execução aviados contra a execução de título 

extrajudicial (certidões de créditos emitidas pelo cartório judicial), proposta 

pela embargada em face da Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada 

em alegado direito de crédito decorrente do exercício da advocacia dativa 

(múnus publico) ante a inexistência de Defensoria Pública na comarca. 

Defende o Embargante que o processo Código 58160 fixou honorários 

advocatícios na quantia de 07 URH, valores que para um único processo 

de mínima complexidade é excessiva, violando, sobremaneira, os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pedindo a redução da 

verba honorária. Devidamente intimado, o embargado concordou com a 

redução da verba honorária indicado pelo embargante. É breve o relato. 

Decido. Considerando que a matéria suscitada nos embargos é meramente 

de direito, não há porque dilatar a instrução processual. Desse modo, 

outra solução não há, senão proferir-se o julgamento da lide, no estado em 

que se encontra (art. 355, I, NCPC). Diante da concordância do Exeqüente 

na redução dos honorários advocatícios de 07 URH, constante no 

processo Código 58160, retifico para 05 URH’S. Ante ao exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos nestes embargos à execução tão 

somente para retificar os honorários exequendos para o montante 

correspondente a 05 URH’S. Considerando a concordância do Exeqüente 

dos valores se concordes, desde já, HOMOLOGO-O. Decorrido prazo 

para recurso, e por força da nova regulamentação sobre a matéria, 

veiculada no Provimento n. 20/2020/CM, homologo os cálculos 

apresentados pelo embargante/executado e determino a inserção dos 

dados no sistema de requisição de precatórios e RPVs (SRP 2.0), 

encaminhando-se para a contadoria judicial a fim de que sejam 

corretamente aplicados os índices de correção da dívida, e, empós, 

EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 

535, §3º, II, do CPC e da retromencionada norma administrativa. Sem 

custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Translade-se cópia da presente sentença para os autos principais. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor, para a apreciação nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

ARIPUANÃ, VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, para 

que produza seus regulares efeitos. Publicado no PJe. Aripuanã/MT, 22 de 

abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010220-09.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCELO NICLOTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010220-09.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: ROSEMARI GUTKOSKI 

ROSSETTO EXECUTADO: FABIO MARCELO NICLOTE V I S T O S, Trata-se 

de ação de execução de titulo extrajudicial, em fase de cumprimento de 
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sentença, verbalizada por Rosemari Gistkoski Rosseto em desfavor de 

Fabio Marcelo Nicole, objetivando a satisfação da divida exequenda, 

nascida de cheques sem provisão de fundo (id. 8881945). Compulsando 

os autos, denota-se que o despacho retro foi deixado de ser cumprido 

diante da noticia de falecimento do executado ( id. 29116623). 

Devidamente intimado, o Exequente se manifestou pedindo a extinção do 

feito, requerendo a expedição da Certidão de Crédito para futura 

habilitação de crédito em inventário (id.31125954) Com efeito, se o autor 

não tem mais interesse no prosseguimento da ação, não há razão para a 

continuidade do trâmite processual. Assim, o pedido formulado pela autora 

resta prejudicado, ante a noticia do falecimento do Executado. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do 

Código de processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito. Expeça-se certidão de crédito em favor da 

Exequente, para habilitação nos autos de inventário. Após o transito em 

julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto os autos ao MM.º 

Juiz Supervisor, para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

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, extinguindo a execução pelo 

desinteresse do credor. Publicado no PJe. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Aripuanã/MT, 21 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000332-33.2019.8.11.0088

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)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31438713, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-20.2018.8.11.0088

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)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31439255, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-57.2018.8.11.0088

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)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31439277, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000252-69.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31440215, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000167-20.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31440229, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000241-40.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31441364, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-65.2018.8.11.0088

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)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de Id 31442160, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000646-76.2019.8.11.0088

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: 

1000646-76.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V i s t o s, Cuida-se 

de embargos à execução aviados contra a execução de título extrajudicial 

(certidões de créditos emitidas pelo cartório judicial), proposta pela 

embargada em face da Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada em 

alegado direito de crédito decorrente do exercício da advocacia dativa 

(múnus publico) ante a inexistência de Defensoria Pública na comarca. 

Defende o embargante excesso de execução, pois a quantia de 10 URH 

para um único processo de mínima complexidade é excessiva, violando, 

sobremaneira, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade mesmo 

porque sem qualquer motivação do ato administrativo que o determinou. A 

seu lado, o embargado refutou as tese defensiva de que não fora um 

processo de mínima complexidade, vez que participou de todas as fases 

do processo em questão, com apresentação de resposta à acusação, 

participado da audiência de instrução o julgamento, apresentado as 

alegações finais do réu de forma orais, tendo ainda, após a prolação da r. 

sentença, oposto embargos de declaração, face a ausência do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais. É breve o relato. Decido. 

Considerando que a matéria suscitada nos embargos é meramente de 

direito, não há porque dilatar a instrução processual. Desse modo, outra 

solução não há, senão proferir-se o julgamento da lide, no estado em que 

se encontra (art. 355, I, NCPC). Dito isso, cumpre desde logo afastar a 

alegação de excesso na execução, isso porque, o advogado dativo figura 

nos processos justamente como auxiliar do Estado, fazendo as vezes do 

Defensor Público, que por razões de conveniência e oportunidade, ou 

ainda de inércia, o próprio Estado não instalou na comarca. 

Acrescente-se, ainda, a previsão legal do art. 22 da Lei nº 8.906/94 - 

Estatuto da Ordem dos Advogados, que não impõe qualquer condição 

para o pagamento da verba devida ao defensor dativo que que é chamado 
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a atuar em razão da inexistência de Defensoria Pública no local. Desta 

forma, CONFIRMANDO a sentença que julgou procedentes os honorários 

indicados nas certidões exequendas correspondem a 10URH’s. Ante ao 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nestes embargos à execução 

mantendo os honorários exequendos correspondente a 10 URH’s. 

Decorrido prazo para recurso, e por força da nova regulamentação sobre 

a matéria, veiculada no Provimento n. 20/2020/CM, promova-se a inserção 

dos dados no sistema de requisição de precatórios e RPVs (SRP 2.0), 

encaminhando-se para a contadoria judicial a fim de que sejam 

corretamente aplicados os índices de correção da dívida. Com aporte dos 

cálculos, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias. Se concordes, desde já, 

HOMOLOGO-O. Ato contínuo, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor 

– RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada IMPUGNAÇÃO, tornem-me conclusos para deliberações. Sem 

custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Translade-se cópia da presente sentença para os autos principais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz 

Supervisor, para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 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, para que produza seus regulares efeitos. 

Publicado no PJe. Aripuanã/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000644-09.2019.8.11.0088

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: 

1000644-09.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V i s t o s, Cuida-se 

de embargos à execução aviados contra a execução de título extrajudicial 

(certidões de créditos emitidas pelo cartório judicial), proposta pela 

embargada em face da Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada em 

alegado direito de crédito decorrente do exercício da advocacia dativa 

(múnus publico) ante a inexistência de Defensoria Pública na comarca. 

Defende o embargante que, no tocante aos juros de mora, a jurisprudência 

é pacífica ao aplicar a sua incidência apenas a partir do momento da 

citação da parte executada, e no caso em tela, a citação do Estado de 

Mato Grosso não se deu na data informada pela parte contrária, 

assinalando, ainda, que os índices de correção e capitalização da dívida 

são absolutamente errados, já que não observada a regra especifica 

delineada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Devidamente intimado, o 

embargado impugnou os embargos, defendendo a forma de atualização da 

dívida e os índices aplicados, invocando a observância do valor da URH 

ao tempo da emissão das certidões de crédito (2019 R$. 928,51). É o 

breve relato. DECIDO. Considerando que a matéria suscitada nos 

embargos é meramente de direito, não há porque dilatar a instrução 

processual. Desse modo, outra solução não há, senão proferir-se o 

julgamento da lide, no estado em que se encontra (art. 355, I, NCPC). 

Analisando o executivo em apenso, assiste razão ao embargante ao 

aduzir que os cálculos apresentados pelo Exequente utilizaram índices de 

correção monetária e juros de mora equivocados, porque, não obstante os 

alaridos do credor, a decisão sufragada no Tema 810 do STF deu 

interpretação conforme ao dispositivo declarado inconstitucional, e indicou 

quais índices deveriam ser utilizados em substituição àqueles declarados 

inconstitucionais, não modificando em nada a incidência de juros de mora. 

Da mesma forma, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os juros 

de mora devem incidir a partir da citação do Estado para impugnar a 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública Estadual. Ante ao 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à execução 

reconhecendo o excesso de execução e determinando que ela prossiga 

nos valores e na forma dos cálculos apresentados nos embargos à 

execução (planilha de id. 30871736). Decorrido prazo para recurso, e por 

força da nova regulamentação sobre a matéria, veiculada no Provimento n. 

20/2020/CM, homologo os cálculos apresentados pe lo 

embargante/executado e determino a inserção dos dados no sistema de 

requisição de precatórios e RPVs (SRP 2.0), encaminhando-se para a 

contadoria judicial a fim de que sejam corretamente aplicados os índices 

de correção da dívida, e, empós, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC e da retromencionada 

norma administrativa. Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 

55 da lei n° 9.099/95. Translade-se cópia da presente sentença para os 

autos principais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

MM.º Juiz Supervisor, para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

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, para que produza seus regulares 

efeitos. Publicado no PJe. Aripuanã/MT, 22 de abril de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-36.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000153-36.2018.8.11.0088. REQUERENTE: MARIA AMELIA MACEDO 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Embargos de declaração 

opostos contra sentença de ID. 30563788, alegando, em síntese, que o 

julgado é contraditório, porquanto no dispositivo do julgado fora de forma 

equivocada, haja vista, que as partes compuseram acordo por meio do id 

n° 16963931. É o breve relato. PASSO A DECIDIR. O recurso deve ser 

conhecido pela tempestividade, bem assim, no mérito, merece acolhimento. 

De uma breve análise aos autos verifica-se no dispositivo da sentença 

restou declarado extinto o processo, constatando-se a ausência da 

autora ao ato (id. 22685654). Ocorre que as partes entabularam acordo 

antes mesmo da audiência, o que não fora observado (id.16963931). Por 

essas razões, ACOLHO os embargos de declaração opostos e, via de 

consequência, retifico o dispositivo do julgado nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, em decorrência do acordo entre as partes, juntado aos 

autos id. id.16963931, solucionando assim o litígio, nos termos do artigo 

22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO O ACORDO 

ENTABULADO ENTRE AS PARTES, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.” 

Transitada em julgado esta decisão, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações de praxe. Submeto os autos ao MM.º Juiz 

Supervisor, para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga ARIPUANÃ, 14 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000287-56.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN PIRES EMERICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000287-56.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: WILIAN PIRES EMERICK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Trata-se de ação de “produção antecipada de provas” 
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proposta por Wilian Pires Emrick em desfavor do Banco do Brasil S/A. 

Aduz o requerente, em síntese, que contratou junto à instituição bancária, 

a operação de Custeio Rural nº 394500651, em 22 de novembro de 2006. 

Ressalta que foi celebrado contrato para tal operação supramencionada, 

bem como uma Cédula Rural Pignoratícia, a qual tem como objeto a garantia 

daquele. Explica que a instituição bancária, instada a fornecer o referido 

documento, quedou-se inerte, não prestando qualquer justificativa 

plausível para tal negativa. Afirma que busca apurar eventual prescrição 

do título executivo, o que se torna impossível sem ter em mãos o contrato 

assinado pelas partes e a Cédula de Produtor Rural Pignoratícia. 

Prossegue em sua narrativa, afirmando que para comprovar a pretensão 

resistida e, substituindo a notificação extrajudicial, junta cópia de e-mail 

enviado aos pressupostos da requerida, sem resposta, mesmo após 

demostrado o interesse na obtenção dos documentos. Acostados à inicial 

vieram os documentos digitalizados. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pretende, em verdade, 

exibição de documento. Entendo, porém, que não há óbice na utilização do 

procedimento previsto nos artigos 381 e seguintes, CPC, para alcançar tal 

pretensão. Esse é o entendimento jurisprudencial: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE 

JURÍDICO. Permanece possível em nosso ordenamento o ajuizamento de 

ação preparatória para produção de provas, como a documental, cujo 

interesse jurídico reside na necessidade de prévio conhecimento de fatos 

para embasamento de eventual ação futura. Apelo provido para afastar o 

comando extintivo do feito sem resolução do mérito, com a determinação 

de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 

(TRT-4 - RO: 00201083920185040404, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1ª 

Turma) Por outro lado, a configuração do interesse de agir para a 

propositura da presente ação depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação de prévio pedido à 

instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do 

custo do serviço. No caso em apreço, contudo, a parte autora não 

comprovou documentalmente os requisitos acima elencados. Ora, o 

simples envio de e-mail não pode ser entendido como comprovação de 

prévio pedido. Pelos documentos juntados, não é possível verificar, ainda, 

o recebimento da correspondência, o pagamento de eventual custo do 

serviço, tampouco que tenha sido encaminhada juntamente com a 

“notificação” cópia do instrumento de procuração ao patrono do autor para 

recebimento dos documentos solicitados. Nesse sentido: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.296 - RS (2020/0032460-0) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : LUCAS ANZOLIN DOS 

SANTOS ADVOGADOS : GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412 

OTTO FILIPE DIEHL FOLLMANN - RS082671 VIVIANE DOS SANTOS 

RODRIGUES MORAIS - RS088940 CRISTINA DOS CASAES CLARO - 

RS101872 TAMIRES DIAS PORTAL - RS114680 AGRAVADO : CRED 

SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA 

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M 

DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a 

recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DA PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. Os requisitos para 

ajuizamento da antiga ação cautelar de exibição de documentos são 

aplicáveis à produção antecipada de provas prevista no CPC/2015. Ainda 

que inexigível o exaurimento das vias administrativas para ingresso em 

juízo, incumbe à parte autora a comprovação de prévio requerimento 

administrativo dirigido à parte ré, pelos canais de relacionamento idôneos e 

adequados, demonstrando a recusa (negativa explícita) ou inércia 

(omissão) em fornecer os documentos comuns em tempo hábil. No caso 

concreto, a parte autora não formulou prévio pedido administrativo junto à 

parte ré por meio idôneo, motivo pelo qual ausente o interesse processual. 

Manutenção da sentença que extinguiu o feito. MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários 

fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o 

trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, 1§. 11, do CPC). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. Opostos embargos de declaração, esses 

foram rejeitados. Em suas razões, além de divergência jurisprudencial, o 

recorrente impugna a manutenção da extinção da ação de produção 

antecipada de provas por ele proposta. Sustenta ter tentado, em 

reiteradas vezes, obter cópia do débito de R$ 136,48 oriundo da 

CREDSYSTEM, sem êxito. Alega que a negativa de produção antecipada 

de provas está cerceando seu acesso ao judiciário como forma de 

obtenção da justiça. Aponta contrariedade aos princípios da inversão do 

ônus da prova, da ampla defesa e do contraditório. Alega violação dos 

arts. 6º, III e VIII, 28, 43, §§ 3º e 4º, 46 e 72 do Código de Defesa do 

Consumidor e aos arts. 301, 373, II, 396 e 404 do Código de Processo 

Civil/2015. Sem contrarrazões. O recurso especial não foi admitido na 

origem. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Destaca-se que 

a decisão recorrida foi publicada depois da entrada em vigor da Lei 13.105 

de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do 

novo Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 

desta Corte. O recurso especial não merece prosperar. Ao solucionar a 

controvérsia, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto 

fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não realizou 

requerimento administrativo idôneo para viabilizar a exibição dos 

documentos que pretendia obter junto à parte recorrida e, por isso, não 

obteve êxito na ação de produção antecipada de provas, conforme se 

verifica dos seguintes trechos (fl. 45, e-STJ): Na hipótese em apreço, os 

requisitos supramencionados não foram integralmente preenchidos, motivo 

pelo qual o reconhecimento da ausência de interesse processual é medida 

que se impõe. Ocorre que a parte-autora, embora negue que exista 

relação jurídica com a parte-ré, ajuizou a presente ação sem 

demonstração de requerimento dirigido à empresa-ré por meio idôneo e 

adequado. Saliento que esta Décima Nona Câmara Civil considera idôneo 

apenas o requerimento administrativo formulado diretamente pela parte ou 

procurador com poderes especiais protocolizado agência/sucursal, ou, 

Títulos e Documentos. A parte-autora pleiteia a produção antecipada da 

prova sem a devida solicitação extrajudicial dos documentos a ré, o que é 

inadmissível. Enfim, ausente o interesse processual na presente produção 

antecipada de prova. Assim, a modificação do acórdão recorrido acerca 

da idoneidade do requerimento administrativo realizado pela parte 

recorrente é providência que demanda o reexame do contexto fático e 

probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, 

nesse mesmo sentido, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a 

jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeitos do art. 

543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 

1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo 

para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de 

documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal 

fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida 

súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, DJe 27/9/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O autor tem 

interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos quando 

demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação 

de prévio pedido administrativo à instituição financeira e sua recusa em 

prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedente. 

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1789153/PR, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 

17/10/2019). Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Quanto à 

majoração dos honorários em razão do disposto no art. 85, § 11, do 

Código de Processo Civil/2015, mostra-se incabível uma vez que não 

houve o arbitramento de verba honorária na origem. Intimem-se. Brasília 

(DF), 13 de abril de 2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora 

(STJ - AREsp: 1663296 RS 2020/0032460-0, Relator: Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 20/04/2020) - destaquei 

Produção antecipada de provas. Pedido de exibição dos documentos que 
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legitimaram a inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. 

Direcionamento da pretensão à empresa responsável pelo cadastro de 

inadimplentes. Ilegitimidade passiva da requerida. Reconhecimento. Não 

bastasse, não houve prévio requerimento administrativo. Envio de 

correspondência eletrônica com termos genéricos. Falta de solicitação 

administrativa idônea e para endereço eletrônico de escritório de 

advocacia. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. 

Recurso desprovido, com observação. De início, cabia à autora acionar 

diretamente a credora para obter os documentos relacionados ao débito, 

uma vez que a administradora do cadastro de inadimplentes não é parte 

legítima para fornecer tais subsídios. Seja como for, o pedido é de exibição 

de documentos acerca de apontamento em cadastro de inadimplentes. 

Assim, como reiterado pela jurisprudência, é preciso comprovação de 

idoneidade do pedido administrativo. No caso, o requerimento, por meio 

eletrônico, contém termos genéricos e pedido de envio a e-mail do 

escritório de advocacia, não se enquadrando como documento idôneo. 

(TJ-SP - AC: 10314335920198260577 SP 1031433-59.2019.8.26.0577, 

Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2020) – destaquei APELAÇÃO. 

Exibição de documento. Produção antecipada de provas. Interesse de agir 

não configurado. Requerimento administrativo enviado por e-mail ao 

banco, sem qualquer comprovação de recebimento. Notificação prévia 

feita por advogado sem prova de juntada de procuração com poderes 

especiais para o recebimento do contrato. Requerimento extrajudicial 

inválido. Não caracterizada a resistência do réu ao atendimento do pedido. 

Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10264631820178260405 SP 1026463-18.2017.8.26.0405, Relator: Flávio 

Cunha da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2018, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/05/2018) – destaquei APELAÇÃO – AÇÃO 

DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

Sentença de indeferimento da inicial – Manutenção – Condições para 

ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso 

representativo de controvérsia – REsp nº 1.349.453/MS – Orientação que 

deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do 

Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos precedentes 

adotada no NCPC – Prévio pedido administrativo feito à ré que não se 

mostrou válido e idôneo – Solicitação formulada através de e-mail – Não 

comprovação de que a ré recebeu o requerimento – Não demonstração de 

que tenha sido encaminhada juntamente com a notificação cópia do 

instrumento de procuração à patrona do autor para recebimento dos 

documentos solicitados – Medida de segurança às partes contra terceiros 

alheios à relação jurídica – Requerimento inválido – Falta de interesse de 

agir configurado – Precedentes desta Corte – Negado provimento. (TJ-SP - 

AC: 10397627320188260002 SP 1039762-73.2018.8.26.0002, Relator: 

Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 26/06/2019, 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/06/2019) - destaquei Assim, determino a 

intimação da parte autora, por seu advogado, para que emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos os documentos 

pertinentes à demonstração de seu interesse de agir, nos termos da 

fundamentação supra, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000287-56.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN PIRES EMERICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000287-56.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: WILIAN PIRES EMERICK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Trata-se de ação de “produção antecipada de provas” 

proposta por Wilian Pires Emrick em desfavor do Banco do Brasil S/A. 

Aduz o requerente, em síntese, que contratou junto à instituição bancária, 

a operação de Custeio Rural nº 394500651, em 22 de novembro de 2006. 

Ressalta que foi celebrado contrato para tal operação supramencionada, 

bem como uma Cédula Rural Pignoratícia, a qual tem como objeto a garantia 

daquele. Explica que a instituição bancária, instada a fornecer o referido 

documento, quedou-se inerte, não prestando qualquer justificativa 

plausível para tal negativa. Afirma que busca apurar eventual prescrição 

do título executivo, o que se torna impossível sem ter em mãos o contrato 

assinado pelas partes e a Cédula de Produtor Rural Pignoratícia. 

Prossegue em sua narrativa, afirmando que para comprovar a pretensão 

resistida e, substituindo a notificação extrajudicial, junta cópia de e-mail 

enviado aos pressupostos da requerida, sem resposta, mesmo após 

demostrado o interesse na obtenção dos documentos. Acostados à inicial 

vieram os documentos digitalizados. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pretende, em verdade, 

exibição de documento. Entendo, porém, que não há óbice na utilização do 

procedimento previsto nos artigos 381 e seguintes, CPC, para alcançar tal 

pretensão. Esse é o entendimento jurisprudencial: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE 

JURÍDICO. Permanece possível em nosso ordenamento o ajuizamento de 

ação preparatória para produção de provas, como a documental, cujo 

interesse jurídico reside na necessidade de prévio conhecimento de fatos 

para embasamento de eventual ação futura. Apelo provido para afastar o 

comando extintivo do feito sem resolução do mérito, com a determinação 

de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 

(TRT-4 - RO: 00201083920185040404, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1ª 

Turma) Por outro lado, a configuração do interesse de agir para a 

propositura da presente ação depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação de prévio pedido à 

instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do 

custo do serviço. No caso em apreço, contudo, a parte autora não 

comprovou documentalmente os requisitos acima elencados. Ora, o 

simples envio de e-mail não pode ser entendido como comprovação de 

prévio pedido. Pelos documentos juntados, não é possível verificar, ainda, 

o recebimento da correspondência, o pagamento de eventual custo do 

serviço, tampouco que tenha sido encaminhada juntamente com a 

“notificação” cópia do instrumento de procuração ao patrono do autor para 

recebimento dos documentos solicitados. Nesse sentido: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.296 - RS (2020/0032460-0) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : LUCAS ANZOLIN DOS 

SANTOS ADVOGADOS : GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412 

OTTO FILIPE DIEHL FOLLMANN - RS082671 VIVIANE DOS SANTOS 

RODRIGUES MORAIS - RS088940 CRISTINA DOS CASAES CLARO - 

RS101872 TAMIRES DIAS PORTAL - RS114680 AGRAVADO : CRED 

SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA 

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M 

DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a 

recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DA PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. Os requisitos para 

ajuizamento da antiga ação cautelar de exibição de documentos são 

aplicáveis à produção antecipada de provas prevista no CPC/2015. Ainda 

que inexigível o exaurimento das vias administrativas para ingresso em 

juízo, incumbe à parte autora a comprovação de prévio requerimento 

administrativo dirigido à parte ré, pelos canais de relacionamento idôneos e 

adequados, demonstrando a recusa (negativa explícita) ou inércia 

(omissão) em fornecer os documentos comuns em tempo hábil. No caso 

concreto, a parte autora não formulou prévio pedido administrativo junto à 

parte ré por meio idôneo, motivo pelo qual ausente o interesse processual. 

Manutenção da sentença que extinguiu o feito. MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários 

fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o 

trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, 1§. 11, do CPC). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. Opostos embargos de declaração, esses 

foram rejeitados. Em suas razões, além de divergência jurisprudencial, o 

recorrente impugna a manutenção da extinção da ação de produção 

antecipada de provas por ele proposta. Sustenta ter tentado, em 

reiteradas vezes, obter cópia do débito de R$ 136,48 oriundo da 

CREDSYSTEM, sem êxito. Alega que a negativa de produção antecipada 

de provas está cerceando seu acesso ao judiciário como forma de 

obtenção da justiça. Aponta contrariedade aos princípios da inversão do 

ônus da prova, da ampla defesa e do contraditório. Alega violação dos 

arts. 6º, III e VIII, 28, 43, §§ 3º e 4º, 46 e 72 do Código de Defesa do 

Consumidor e aos arts. 301, 373, II, 396 e 404 do Código de Processo 

Civil/2015. Sem contrarrazões. O recurso especial não foi admitido na 

origem. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Destaca-se que 

a decisão recorrida foi publicada depois da entrada em vigor da Lei 13.105 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 41 de 385



de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do 

novo Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 

desta Corte. O recurso especial não merece prosperar. Ao solucionar a 

controvérsia, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto 

fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não realizou 

requerimento administrativo idôneo para viabilizar a exibição dos 

documentos que pretendia obter junto à parte recorrida e, por isso, não 

obteve êxito na ação de produção antecipada de provas, conforme se 

verifica dos seguintes trechos (fl. 45, e-STJ): Na hipótese em apreço, os 

requisitos supramencionados não foram integralmente preenchidos, motivo 

pelo qual o reconhecimento da ausência de interesse processual é medida 

que se impõe. Ocorre que a parte-autora, embora negue que exista 

relação jurídica com a parte-ré, ajuizou a presente ação sem 

demonstração de requerimento dirigido à empresa-ré por meio idôneo e 

adequado. Saliento que esta Décima Nona Câmara Civil considera idôneo 

apenas o requerimento administrativo formulado diretamente pela parte ou 

procurador com poderes especiais protocolizado agência/sucursal, ou, 

Títulos e Documentos. A parte-autora pleiteia a produção antecipada da 

prova sem a devida solicitação extrajudicial dos documentos a ré, o que é 

inadmissível. Enfim, ausente o interesse processual na presente produção 

antecipada de prova. Assim, a modificação do acórdão recorrido acerca 

da idoneidade do requerimento administrativo realizado pela parte 

recorrente é providência que demanda o reexame do contexto fático e 

probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, 

nesse mesmo sentido, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a 

jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeitos do art. 

543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 

1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo 

para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de 

documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal 

fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida 

súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, DJe 27/9/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O autor tem 

interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos quando 

demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação 

de prévio pedido administrativo à instituição financeira e sua recusa em 

prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedente. 

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1789153/PR, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 

17/10/2019). Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Quanto à 

majoração dos honorários em razão do disposto no art. 85, § 11, do 

Código de Processo Civil/2015, mostra-se incabível uma vez que não 

houve o arbitramento de verba honorária na origem. Intimem-se. Brasília 

(DF), 13 de abril de 2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora 

(STJ - AREsp: 1663296 RS 2020/0032460-0, Relator: Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 20/04/2020) - destaquei 

Produção antecipada de provas. Pedido de exibição dos documentos que 

legitimaram a inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. 

Direcionamento da pretensão à empresa responsável pelo cadastro de 

inadimplentes. Ilegitimidade passiva da requerida. Reconhecimento. Não 

bastasse, não houve prévio requerimento administrativo. Envio de 

correspondência eletrônica com termos genéricos. Falta de solicitação 

administrativa idônea e para endereço eletrônico de escritório de 

advocacia. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. 

Recurso desprovido, com observação. De início, cabia à autora acionar 

diretamente a credora para obter os documentos relacionados ao débito, 

uma vez que a administradora do cadastro de inadimplentes não é parte 

legítima para fornecer tais subsídios. Seja como for, o pedido é de exibição 

de documentos acerca de apontamento em cadastro de inadimplentes. 

Assim, como reiterado pela jurisprudência, é preciso comprovação de 

idoneidade do pedido administrativo. No caso, o requerimento, por meio 

eletrônico, contém termos genéricos e pedido de envio a e-mail do 

escritório de advocacia, não se enquadrando como documento idôneo. 

(TJ-SP - AC: 10314335920198260577 SP 1031433-59.2019.8.26.0577, 

Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2020) – destaquei APELAÇÃO. 

Exibição de documento. Produção antecipada de provas. Interesse de agir 

não configurado. Requerimento administrativo enviado por e-mail ao 

banco, sem qualquer comprovação de recebimento. Notificação prévia 

feita por advogado sem prova de juntada de procuração com poderes 

especiais para o recebimento do contrato. Requerimento extrajudicial 

inválido. Não caracterizada a resistência do réu ao atendimento do pedido. 

Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10264631820178260405 SP 1026463-18.2017.8.26.0405, Relator: Flávio 

Cunha da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2018, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/05/2018) – destaquei APELAÇÃO – AÇÃO 

DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

Sentença de indeferimento da inicial – Manutenção – Condições para 

ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso 

representativo de controvérsia – REsp nº 1.349.453/MS – Orientação que 

deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do 

Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos precedentes 

adotada no NCPC – Prévio pedido administrativo feito à ré que não se 

mostrou válido e idôneo – Solicitação formulada através de e-mail – Não 

comprovação de que a ré recebeu o requerimento – Não demonstração de 

que tenha sido encaminhada juntamente com a notificação cópia do 

instrumento de procuração à patrona do autor para recebimento dos 

documentos solicitados – Medida de segurança às partes contra terceiros 

alheios à relação jurídica – Requerimento inválido – Falta de interesse de 

agir configurado – Precedentes desta Corte – Negado provimento. (TJ-SP - 

AC: 10397627320188260002 SP 1039762-73.2018.8.26.0002, Relator: 

Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 26/06/2019, 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/06/2019) - destaquei Assim, determino a 

intimação da parte autora, por seu advogado, para que emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos os documentos 

pertinentes à demonstração de seu interesse de agir, nos termos da 

fundamentação supra, sob pena de indeferimento da inicial. 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): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70535 Nr: 1087-72.2018.811.0100

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida ao 

pagamento a importância de R$ 350.446,56 (trezentos e cinquenta mil 

reais e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), 

com incidência de juros de mora calculados à base de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 406, CC), acrescido de correção monetária calculada pelo 

INPC, a partir da data da publicação da sentença.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais. Condeno, ainda, as requeridas, ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Diligências 
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necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64681 Nr: 901-83.2017.811.0100

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, para 

condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no 

grau médio, ou seja, em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração da 

requerente, nos meses de maio, junho e agosto de 2015, com correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação.Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, conforme a regra do artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo 

Civil. No mais, isento a parte requerida do pagamento de despesas e 

custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n° 

7.603/01.Após o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido, 

arquivem-se com as anotações e providências de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56064 Nr: 316-02.2015.811.0100

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: JDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 Por conseguinte, JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex.Sem custas posto 

serem beneficiários da justiça gratuita.Ante a atuação da nobre advogada 

nomeada, Dra. Nínivi Ziliene Pereira Carneiro – OAB/MT 18.815-A, 

CONDENO o estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 02 URH’s. Expeça-se certidão.P. I. 

C.Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas anotações de estilo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55190 Nr: 5-11.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO EZIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO EZIDORIO, Cpf: 

04064068122, Rg: 2476570-8, Filiação: Maria Balbino França Pereira e 

João Izidorio Neto, data de nascimento: 27/12/1991, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de LEONARDO EZIDORIO, para 

apurar a prática ao menos em tese, do delito previsto no artigo 147, do 

Código Penal.É O RELATÓRIO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO.Compulsando os autos em epígrafe, verifica-se que, a pretensão 

punitiva estatal resta extinta, por ocorrência da prescrição pelo máximo da 

pena em abstrato cominada ao crime.Cediço é que, uma vez praticado o 

crime, nasce para o Estado a pretensão punitiva. Entretanto, o exercício 

dessa pretensão não é, em regra, perpétuo, estando condicionado a certo 

lapso de tempo. Os fatos narrados nos autos datam de mais de 03 (três) 

anos atrás (Boletim de Ocorrência – fl. 11). O crime em pauta tem pena 

cominada de: detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Nessa 

hipótese, a pretensão do Estado em ver a infração penal apreciada pelo 

Judiciário com a devida sanção aplicada, perece em: 03 (três) anos, 

contados da data do fato (artigo 109, VI, do Código 

Penal).Considerando-se que o evento criminoso tratado nestes autos, data 

de 26/11/2014 (Boletim de Ocorrência – fl. 11) e que ainda não se deu o 

recebimento da denúncia, passados, portanto, mais de 03 (três) anos, 

entre a data atual (16/05/2018) e o eventual recebimento da aludida causa 

interruptiva da prescrição, bem como que a prescrição opera-se, in casu, 

em 03 (três) anos, conclui-se que decorreu tempo mais do que suficiente 

a fazer incidir a referida causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 107, IV, primeira figura, do Código Penal.Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

LEONARDO EZIDORIO, em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, pelo máximo da pena em abstrato cominada ao crime, 

extinguindo também o presente processo.Após o transitado em julgado, 

que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

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, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 20 de abril de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 107-96.2016.811.0100

 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: EDILEUZA DA SILVA MATOS, JEFERSON LEOBINO 

EUZÉBIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MOTOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, ante a apresentação de recurso de apelação pelos 

requerentes, visando impulsionar o feito, intimo a requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60229 Nr: 687-29.2016.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAZENDA SÃO MARCELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA DE BRASNORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR SILVERIO DA SILVA - 

OAB:98227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Mandado de Segurança c/c pedido liminar, impetrado por 

FAZENDA SÃO MARCELO LTDA em face do INDEA DE BRASNORTE/MT.

Relata a impetrante, em síntese, que está sendo privada de fazer o correto 

manejo, vez que o impetrado, por estar em greve se nega a emitir as 

GTA’s necessárias para o transporte de seu rebanho de uma fazenda 

para outra.

Assim sendo, requereu o deferimento liminar da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que emita as GTA’s necessárias.

Recebida a petição inicial, o magistrado contemporâneo deferiu o pedido 

liminar e determinou a notificação da parte coatora.

A impetrada informou o cumprimento da liminar deferida, bem como que o 

movimento grevista já havia se encerrado, voltando o órgão a emitir todos 
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os documentos dentro dos prazos normais.

Instado a se manifestar, o Parquet pugnou pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, vez que já não mais existe resistência do impetrado 

em emitir os documento que lhe são solicitados.

É o relato. Decido.

Tendo em vista que a presente demanda visava à regular expedição de 

documentos pelo INDEA de Brasnorte/MT, verifico que houve a perda 

superveniente do objeto da demanda, vez que o referido órgão já 

encerrou o movimento grevista e voltou a atender administrativamente os 

pedidos de expedição de guias de transporte animal.

Ante exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 INTIMAÇÃO do advogado, Dr. TIAGO JOSÉ LIPSCH, do inteiro teor da 

decisão a seguir transcrita, a qual o nomeou como defensor dativo do réu 

LINDOMAR MENDES DA SILVA, devendo manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se aceita a nomeação: "Vistos etc. Considerando a 

renúncia de ref. 285, revogo a nomeação realizada anteriormente (ref. 32) 

e NOMEIO o Dr. TIAGO JOSÉ LIPSCH para atuar como Advogado Dativo do 

réu. Não havendo recusa, intime-se o acusado desta nomeação. Ciência 

ao Ministério Público. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 2411-97.2018.811.0100

 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: WFGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:MT 

11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união 

estável litigiosa c/c fixação de guarda de menor e pensão alimentícia 

proposta por Wanderson Felipe Guimarães da Silva, em desfavor de 

Jaqueline Gonçalves dos Santos, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. Houve audiência de conciliação nos autos 74777, que tratava de 

matéria afeta a estes autos, na oportunidade, as partes celebraram o 

acordo juntado a ref. 16. O Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

Diante do exposto, tendo em vista a regularidade do acordo, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA O ACORDO celebrado, que passa a ser parte integrante 

desta, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo 73250 com análise de mérito, 

na forma do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil.

 Homologo a renúncia do prazo recursal pelas partes, declarando assim o 

trânsito em julgado neste ato.

 Sem custas e sem honorários.

 Cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000448-03.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LIA STEFFEN SELL (EXEQUENTE)

LIA STEFFEN SELL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO RAMOS BRANCO NETO OAB - SC16299 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000448-03.2019.8.11.0100. 

EXEQUENTE: LIA STEFFEN SELL, LIA STEFFEN SELL EXECUTADO: 

LEONARDO SCHMITT Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposto por Lia Steffen Sell em desfavor de Leonardo 

Schmitt. Recebo a petição inicial, porque presentes os requisitos do artigo 

319, NCPC. 1. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar 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 o executado poderá 

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, 

o executado poderá 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 a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, inciso 

VI, NCPC). 1.4 Do mandado de citação constará, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, 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), intime-se o 

devedor para, querendo, comprovar 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000287-56.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN PIRES EMERICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000287-56.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: WILIAN PIRES EMERICK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Trata-se de ação de “produção antecipada de provas” 

proposta por Wilian Pires Emrick em desfavor do Banco do Brasil S/A. 

Aduz o requerente, em síntese, que contratou junto à instituição bancária, 

a operação de Custeio Rural nº 394500651, em 22 de novembro de 2006. 

Ressalta que foi celebrado contrato para tal operação supramencionada, 

bem como uma Cédula Rural Pignoratícia, a qual tem como objeto a garantia 

daquele. Explica que a instituição bancária, instada a fornecer o referido 

documento, quedou-se inerte, não prestando qualquer justificativa 

plausível para tal negativa. Afirma que busca apurar eventual prescrição 

do título executivo, o que se torna impossível sem ter em mãos o contrato 

assinado pelas partes e a Cédula de Produtor Rural Pignoratícia. 

Prossegue em sua narrativa, afirmando que para comprovar a pretensão 

resistida e, substituindo a notificação extrajudicial, junta cópia de e-mail 

enviado aos pressupostos da requerida, sem resposta, mesmo após 

demostrado o interesse na obtenção dos documentos. Acostados à inicial 

vieram os documentos digitalizados. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pretende, em verdade, 

exibição de documento. Entendo, porém, que não há óbice na utilização do 

procedimento previsto nos artigos 381 e seguintes, CPC, para alcançar tal 

pretensão. Esse é o entendimento jurisprudencial: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE 

JURÍDICO. Permanece possível em nosso ordenamento o ajuizamento de 

ação preparatória para produção de provas, como a documental, cujo 

interesse jurídico reside na necessidade de prévio conhecimento de fatos 

para embasamento de eventual ação futura. Apelo provido para afastar o 

comando extintivo do feito sem resolução do mérito, com a determinação 

de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 

(TRT-4 - RO: 00201083920185040404, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1ª 

Turma) Por outro lado, a configuração do interesse de agir para a 

propositura da presente ação depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação de prévio pedido à 

instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do 

custo do serviço. No caso em apreço, contudo, a parte autora não 

comprovou documentalmente os requisitos acima elencados. Ora, o 

simples envio de e-mail não pode ser entendido como comprovação de 

prévio pedido. Pelos documentos juntados, não é possível verificar, ainda, 

o recebimento da correspondência, o pagamento de eventual custo do 

serviço, tampouco que tenha sido encaminhada juntamente com a 

“notificação” cópia do instrumento de procuração ao patrono do autor para 

recebimento dos documentos solicitados. Nesse sentido: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.296 - RS (2020/0032460-0) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : LUCAS ANZOLIN DOS 

SANTOS ADVOGADOS : GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412 

OTTO FILIPE DIEHL FOLLMANN - RS082671 VIVIANE DOS SANTOS 

RODRIGUES MORAIS - RS088940 CRISTINA DOS CASAES CLARO - 

RS101872 TAMIRES DIAS PORTAL - RS114680 AGRAVADO : CRED 

SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA 

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M 

DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a 
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recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DA PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. Os requisitos para 

ajuizamento da antiga ação cautelar de exibição de documentos são 

aplicáveis à produção antecipada de provas prevista no CPC/2015. Ainda 

que inexigível o exaurimento das vias administrativas para ingresso em 

juízo, incumbe à parte autora a comprovação de prévio requerimento 

administrativo dirigido à parte ré, pelos canais de relacionamento idôneos e 

adequados, demonstrando a recusa (negativa explícita) ou inércia 

(omissão) em fornecer os documentos comuns em tempo hábil. No caso 

concreto, a parte autora não formulou prévio pedido administrativo junto à 

parte ré por meio idôneo, motivo pelo qual ausente o interesse processual. 

Manutenção da sentença que extinguiu o feito. MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários 

fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o 

trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, 1§. 11, do CPC). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. Opostos embargos de declaração, esses 

foram rejeitados. Em suas razões, além de divergência jurisprudencial, o 

recorrente impugna a manutenção da extinção da ação de produção 

antecipada de provas por ele proposta. Sustenta ter tentado, em 

reiteradas vezes, obter cópia do débito de R$ 136,48 oriundo da 

CREDSYSTEM, sem êxito. Alega que a negativa de produção antecipada 

de provas está cerceando seu acesso ao judiciário como forma de 

obtenção da justiça. Aponta contrariedade aos princípios da inversão do 

ônus da prova, da ampla defesa e do contraditório. Alega violação dos 

arts. 6º, III e VIII, 28, 43, §§ 3º e 4º, 46 e 72 do Código de Defesa do 

Consumidor e aos arts. 301, 373, II, 396 e 404 do Código de Processo 

Civil/2015. Sem contrarrazões. O recurso especial não foi admitido na 

origem. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Destaca-se que 

a decisão recorrida foi publicada depois da entrada em vigor da Lei 13.105 

de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do 

novo Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 

desta Corte. O recurso especial não merece prosperar. Ao solucionar a 

controvérsia, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto 

fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não realizou 

requerimento administrativo idôneo para viabilizar a exibição dos 

documentos que pretendia obter junto à parte recorrida e, por isso, não 

obteve êxito na ação de produção antecipada de provas, conforme se 

verifica dos seguintes trechos (fl. 45, e-STJ): Na hipótese em apreço, os 

requisitos supramencionados não foram integralmente preenchidos, motivo 

pelo qual o reconhecimento da ausência de interesse processual é medida 

que se impõe. Ocorre que a parte-autora, embora negue que exista 

relação jurídica com a parte-ré, ajuizou a presente ação sem 

demonstração de requerimento dirigido à empresa-ré por meio idôneo e 

adequado. Saliento que esta Décima Nona Câmara Civil considera idôneo 

apenas o requerimento administrativo formulado diretamente pela parte ou 

procurador com poderes especiais protocolizado agência/sucursal, ou, 

Títulos e Documentos. A parte-autora pleiteia a produção antecipada da 

prova sem a devida solicitação extrajudicial dos documentos a ré, o que é 

inadmissível. Enfim, ausente o interesse processual na presente produção 

antecipada de prova. Assim, a modificação do acórdão recorrido acerca 

da idoneidade do requerimento administrativo realizado pela parte 

recorrente é providência que demanda o reexame do contexto fático e 

probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, 

nesse mesmo sentido, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a 

jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeitos do art. 

543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 

1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo 

para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de 

documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal 

fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida 

súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, DJe 27/9/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O autor tem 

interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos quando 

demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação 

de prévio pedido administrativo à instituição financeira e sua recusa em 

prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedente. 

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1789153/PR, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 

17/10/2019). Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Quanto à 

majoração dos honorários em razão do disposto no art. 85, § 11, do 

Código de Processo Civil/2015, mostra-se incabível uma vez que não 

houve o arbitramento de verba honorária na origem. Intimem-se. Brasília 

(DF), 13 de abril de 2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora 

(STJ - AREsp: 1663296 RS 2020/0032460-0, Relator: Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 20/04/2020) - destaquei 

Produção antecipada de provas. Pedido de exibição dos documentos que 

legitimaram a inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. 

Direcionamento da pretensão à empresa responsável pelo cadastro de 

inadimplentes. Ilegitimidade passiva da requerida. Reconhecimento. Não 

bastasse, não houve prévio requerimento administrativo. Envio de 

correspondência eletrônica com termos genéricos. Falta de solicitação 

administrativa idônea e para endereço eletrônico de escritório de 

advocacia. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. 

Recurso desprovido, com observação. De início, cabia à autora acionar 

diretamente a credora para obter os documentos relacionados ao débito, 

uma vez que a administradora do cadastro de inadimplentes não é parte 

legítima para fornecer tais subsídios. Seja como for, o pedido é de exibição 

de documentos acerca de apontamento em cadastro de inadimplentes. 

Assim, como reiterado pela jurisprudência, é preciso comprovação de 

idoneidade do pedido administrativo. No caso, o requerimento, por meio 

eletrônico, contém termos genéricos e pedido de envio a e-mail do 

escritório de advocacia, não se enquadrando como documento idôneo. 

(TJ-SP - AC: 10314335920198260577 SP 1031433-59.2019.8.26.0577, 

Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2020) – destaquei APELAÇÃO. 

Exibição de documento. Produção antecipada de provas. Interesse de agir 

não configurado. Requerimento administrativo enviado por e-mail ao 

banco, sem qualquer comprovação de recebimento. Notificação prévia 

feita por advogado sem prova de juntada de procuração com poderes 

especiais para o recebimento do contrato. Requerimento extrajudicial 

inválido. Não caracterizada a resistência do réu ao atendimento do pedido. 

Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10264631820178260405 SP 1026463-18.2017.8.26.0405, Relator: Flávio 

Cunha da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2018, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/05/2018) – destaquei APELAÇÃO – AÇÃO 

DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

Sentença de indeferimento da inicial – Manutenção – Condições para 

ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso 

representativo de controvérsia – REsp nº 1.349.453/MS – Orientação que 

deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do 

Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos precedentes 

adotada no NCPC – Prévio pedido administrativo feito à ré que não se 

mostrou válido e idôneo – Solicitação formulada através de e-mail – Não 

comprovação de que a ré recebeu o requerimento – Não demonstração de 

que tenha sido encaminhada juntamente com a notificação cópia do 

instrumento de procuração à patrona do autor para recebimento dos 

documentos solicitados – Medida de segurança às partes contra terceiros 

alheios à relação jurídica – Requerimento inválido – Falta de interesse de 

agir configurado – Precedentes desta Corte – Negado provimento. (TJ-SP - 

AC: 10397627320188260002 SP 1039762-73.2018.8.26.0002, Relator: 

Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 26/06/2019, 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/06/2019) - destaquei Assim, determino a 

intimação da parte autora, por seu advogado, para que emende a inicial, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos os documentos 

pertinentes à demonstração de seu interesse de agir, nos termos da 

fundamentação supra, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-03.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOLVINO DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000297-03.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:MANOEL 

JOLVINO DE LIMA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 05/06/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 18 de abril 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: 1000298-85.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000298-85.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ROQUE LIMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

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

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 05/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 18 de abril 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: 1000299-70.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000299-70.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ROQUE LIMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: OI 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: Brasnorte Data: 05/06/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 18 de 

abril 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: 1000300-55.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-55.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ANA GREIDE 

CORTEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 05/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 18 de abril 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: 1000301-40.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000301-40.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ANA GREIDE 

CORTEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: CLARO 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: Brasnorte Data: 05/06/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 18 de abril 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: 1000302-25.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BROIANO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000302-25.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: PAULO BROIANO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 05/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 20 de abril 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: 1000303-10.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANO GOMES & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000303-10.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: SOLANO GOMES & LIMA LTDA - 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: Brasnorte Data: 05/06/2020 

Hora: 15:45 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000480-08.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000480-08.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, 

ajuizada por LUCAS MOREIRA MILHOMEM em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO que se dá com base no procedimento do art. 535 e ss, 

seja fundada em título judicial ou extrajudicial. Art. 535. A Fazenda Pública 

será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa 

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

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I – falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II – 

ilegitimidade de parte; III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV – excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. • 1º A alegação de 

impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 1. • 2º 

Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição. • 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. • 4º Tratando-se de 

impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde 

logo, objeto de cumprimento. • 5º Para efeito do disposto no inciso III do 

caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 

em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. • 6º No caso do § 

5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. • 7º A 

decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido 

proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. • 8º Se a 

decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da 

decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. É 

dever do Estado prestar assistência judiciária aos necessitados, inclusive 

nos locais onde não instalada a Defensoria Pública, desativada essa 

(retrocesso), ou, instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda 

na Comarca – CRFB/88, art. 5º., XXXV, LXXIV e LXXVIII -, sendo esse o 

caso de Brasnorte/MT. Afere-se pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do exequente para atuar como curador/advogado 

dativo e a efetiva prestação do serviço pelo profissional, que resultaram 

na expedição de certidões judiciais pelo Cartório do Juízo - art. 22, § 1º, e 

24, ambos da Lei n. 8.906/94. No que se refere ao recolhimento das 

custas/despesas processuais, entendo, excepcionalmente nos casos de 

execução decorrente desse tipo de crédito, ser a hipótese de permitir o 

seu recolhimento no final do processo, sob pena de exigir que o 

profissional do direito que auxilia o Estado no atendimento jurídico aos 

hipossuficientes e carentes assuma um ônus que não é seu, uma vez que 

chamado à realização de um trabalho que deve ser executado pelo Estado 

e colaborando para a garantia do acesso à justiça, assistência jurídica 

integral e gratuita aos com insuficiência de recursos, bem como a 

celeridade processual, se vê obrigado, para recebimento de seu crédito – 

honorário -, lançar mão de procedimento judicial, antecipando, ao próprio 

Estado (devedor), o pagamento das custas/despesas processuais, que 

ao final, sendo vencedora a parte exequente na demanda, será objeto de 

exigência (ressarcimento). A estagnação da prestação jurisdicional aos 

necessitados na Comarca só não ocorreu em decorrência do pequeno 

número de advogados, que, com abnegação, tem prestado seus serviços 

à população carente. Assumem o peso da omissão do Estado na defesa 

dos necessitados. Não é justo, proporcional ou razoável que a inércia do 

Estado de Mato Grosso seja transferida para os advogados que atuam 

como curadores e dativos, implicando em verdadeiro enriquecimento 

daquele em desfavor desses, uma vez que não só a Comarca de 

Brasnorte/MT, como toda a região noroeste do Estado (Aripuanã, Colniza, 

Cotriguaçu e Juína), sofre com a falta de defensores públicos e precisa 

daqueles profissionais para o atendimento. Impedir o recolhimento no final 

processo e, consequentemente, exigir o pagamento imediato pelo 

profissional que efetivamente atendeu como curador/advogado dativo e 

precisa buscar o Poder Judiciário para receber esse crédito junto ao 

Estado de forma litigiosa, dificultando seu acesso, poderá resultar em 

desestímulo e não mais se ter a colaboração/presteza desses poucos 

profissionais, essenciais e necessários para a administração de justiça e 

prestação jurisdicional onde não há ou insuficiente o atendimento pela 

Defensoria Pública, ampliando ainda mais as dificuldades já existentes 

nessa região noroeste do Estado. Ausente redução na 

arrecadação/recolhimento, que ocorrerá de forma diferida na hipótese, 

uma vez que sucumbente o profissional exequente, deverá arcar com as 

custas/despesas processuais, assim como, sendo o Estado, haverá sua 

isenção e será prescindível qualquer ressarcimento decorrente de 

eventual adiantamento daquele – Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º., I. 

Cite-se a Fazenda Pública executada para opor embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 535, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001. Se, 

eventualmente, a parte executada não apresentar embargos à execução 

ou concordar expressamente com os cálculos/valores sem ressalvas, 

expeça-se ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT) ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – CF, art. 53; CPC, art. 535 e 

Lei Estadual n. 7.894/2003. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-62.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-62.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:INES SCHIMIDT - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA POLO PASSIVO: ADRIANO DA SILVA CARVALHO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 05/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 22 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-90.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO SANTANA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000007-90.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA 
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FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: LOURENCO SANTANA DA 

CONCEICAO Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por Eneida Teresinha Frandoloso & Cia Ltda. Anote-se nos 

autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se a parte 

executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis (Lei nº 

13.728/2018 que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 10% 

sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora 

por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º 

do CPC. Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-34.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA COSTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000433-34.2019.8.11.0100. REQUERENTE: SILVIA COSTA LOPES 

REQUERIDO: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado por Silva Costa Lopes. Anote-se nos 

autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Inicialmente, intime-se a 

parte exequente para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o aludido prazo, intime-se a parte executada para o 

pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis (Lei nº 13.728/2018 que 

alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 10% sobre o valor do 

débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso 

ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando a resolução 

da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu silêncio 

importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta 

forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar 

transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da 

serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não 

seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, 

planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, 

ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não 

ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, 

de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora por meio 

eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º do CPC. 

Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010097-14.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDIANES DE JESUS PONZONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010097-14.2012.8.11.0100 Exequente: FBM Comércio de 

Materiais de Construção Ltda. - EPP Executada: Idianes de Jesus Ponzoni 

SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai dos andamentos processuais, 

o Representante da empresa Reclamante não só apresentou em sessão 

conciliatória (Id. nº 8976204) a cópia de um “acordo extrajudicial” firmado 

com a Reclamada, como também, postulou pela homologação da avença. 

Ademais, verifica-se na decisão anexa ao Id. nº 8976207 que a 

mencionada composição amigável restou devidamente homologada por 

este juízo. Entretanto, devido ao descumprimento incorrido pela Executada, 

a empresa Exequente deu início à fase de “Cumprimento de Sentença” (Id. 

nº 8976211). Da exegese da manifestação vinculada ao Id. nº 29220207, 

a Exequente informou ao juízo que hoje não é mais possível encontrar 

bens de propriedade da Executada, bem como, esclareceu que apesar de 

ter realizado buscas no intuito de localizar bens penhoráveis, não obteve 

êxito, motivo pelo qual, pugnou pela desistência da ação. Pois bem, não 

obstante o pedido supracitado, convém alvitrar à Exequente que a 

presente demanda se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença”. 

Logo, diante dos esclarecimentos alhures mencionados (ou seja, de que 

inexistem bens penhoráveis), entendo que o fundamento do pedido de 

extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação diversa daquela pretendida pela parte Exequente, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-39.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANA BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010106-39.2013.8.11.0100 Exequente: Lúcia Ana Barbosa 

Executada: Cristiane Alves de Sousa SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se a 

presente demanda de uma “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” em 

que a parte Exequente busca a satisfação de um crédito no valor de R$ 

679,00 (seiscentos e setenta e nove reais). Da exegese dos andamentos 

processuais, verifica-se que a parte Executada não foi devidamente 

intimada para comparecer na sessão conciliatória (Id. 8979030), motivo 

pelo qual, na referida solenidade, foi determinado à Exequente para 

apresentar o atual endereço da Reclamada. Tendo em vista a inércia da 

parte Exequente, este juízo determinou para que a mesma fosse 
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devidamente intimada a fim de requerer o que for de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa 

(decisão vinculada ao Id. nº 13148437). Pois bem, não obstante tivesse 

sido devidamente intimada (conforme “CERTIDÃO” anexa ao Id. nº 

22813171), a Exequente não só deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido, como também, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, restando mais do que evidenciado o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com 

respaldo nas sucintas considerações supracitadas, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o processo 

por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se 

pessoalmente a parte Exequente da sentença, pois, a mesma não está 

sendo patrocinada por nenhum advogado. Dispenso a intimação da 

Executada, haja vista que a mesma sequer chegou a ser citada para 

integrar a lide. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-86.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO HORIZONTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO WOZNIAK - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010131-86.2012.8.11.0100 Exequente: Novo Horizonte 

Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. - ME Executado: Claudio 

Wozniak - ME SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai dos 

andamentos processuais, as partes compuseram a lide amigavelmente em 

sessão conciliatória (Id. nº 8976644), bem como, o acordo restou 

devidamente homologado por este juízo (Id. nº 8976647). No entanto, 

devido ao descumprimento incorrido pela empresa Executada, a parte 

Exequente deu início à fase de “Cumprimento de Sentença” (Id. nº 

8976650). Da exegese da manifestação vinculada ao Id. nº 29219350, a 

Exequente informou ao juízo que, apesar de ter realizado buscas no intuito 

de localizar bens passíveis de serem penhorados, não obteve êxito, 

motivo pelo qual, pugnou pela desistência da ação. Pois bem, não obstante 

o pedido supracitado, convém alvitrar à Exequente que a presente 

demanda se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença”. Logo, 

diante dos esclarecimentos alhures mencionados (ou seja, de que 

inexistem bens penhoráveis), entendo que o fundamento do pedido de 

extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação diversa daquela pretendida pela parte Exequente, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-74.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERISON SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010222-74.2015.8.11.0100 Exequente: Claudia Fernanda de 

Campos & Cia Ltda. - EPP Executado: Gerison Santana da Silva SENTENÇA 

Vistos, etc. Consoante se extrai dos andamentos processuais, verifica-se 

que já houve pronunciamento jurisdicional acerca do mérito da lide (Id. nº 

8985673), bem como, que a Exequente há tempos iniciou a fase de 

“Cumprimento de Sentença” (Id. nº 8985679). Outrossim, consigna-se que, 

apesar de ter sido devidamente intimado para satisfazer o crédito devido à 

Exequente (Certidão vinculada ao Id. nº 24703662), o Executado se 

manteve inerte. Pois bem, da exegese da manifestação vinculada ao Id. nº 

29167063, a empresa Exequente informou ao juízo que, apesar de ter 

realizado buscas no intuito de localizar bens passíveis de serem 

penhorados, não obteve êxito, motivo pelo qual, pugnou pela desistência 

da ação. Não obstante o pedido supracitado, convém alvitrar à Exequente 

que a presente demanda se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença” e, diante dos esclarecimentos alhures mencionados (ou seja, 

de que inexistem bens penhoráveis), entendo que o fundamento do pedido 

de extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação diversa daquela pretendida pela parte Exequente, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-94.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010048-94.2017.8.11.0100 Reclamante/Exequente: 

Lourenço & Barros Ltda. - ME Reclamada/Executada: Gedalia Oliveira da 

Silva SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que já foi proferida uma sentença de mérito no tocante à fase 

de conhecimento (Id. nº 11076252), bem como, que a Reclamada foi 

condenada ao pagamento de uma verba indenizatória em favor da 

Reclamante. Embora não tenha sido certificado o trânsito em julgado do 

referido decisum, oportuno alvitrar que foi contemplado o reconhecimento 

da revelia da Reclamada, bem como, que o fato de não estar sendo 

representada por nenhum advogado torna prescindível a sua intimação 

para a interposição de eventual recurso. Nesse sentido, convém 

transcrever o que resta disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais 

o princípio de que ao revel correm os prazos independentemente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 50 de 385



intimação, desde que não tenha advogado previamente constituído nos 

autos. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Destarte, 

considerando que a decisão acerca do mérito da lide foi devidamente 

publicada no DJE na longínqua data de 20/08/2018 (Id. nº 14790521), não 

subsistem dúvidas de que a sentença transitou em julgado e o processo, 

atualmente, se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença”. 

Consoante pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. nº 

19010276, a Exequente simplesmente se conformou com o fato do Oficial 

de Justiça não ter localizado a parte Executada (Certidão vinculada ao Id. 

nº 15254916), tanto é que não se dignou em informar qualquer outro 

endereço ao juízo. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. 

(...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento, tendo em vista que o feito se 

encontra em fase de “Cumprimento de Sentença”, bem como, que a parte 

Executada não foi devidamente localizada e ainda, que a Exequente não 

forneceu endereços adicionais, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão extinguir os presentes autos. Dispositivo: 

Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua patrona. 

Dispenso a intimação da Executada, pois, conforme certificado pelo Oficial 

de Justiça, o paradeiro da mesma é desconhecido. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-16.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE DOS PASSOS (REQUERIDO)

JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000958-16.2019.8.11.0100 Reclamante: Domiciano Comércio 

de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamados: Josilene dos Passos 

(1º Réu) e Josimar de Oliveira Lima (2º Réu) SENTENÇA Vistos etc. 

Consoante se extrai da manifestação vinculada ao Id. nº 31172545, a 

empresa Autora noticiou ter firmado um “acordo extrajudicial” junto aos 

Reclamados e, a fim de corroborar suas considerações, apresentou a 

cópia da mencionada minuta (Id. nº 31172546). A meu ver, após prévia 

análise das disposições contidas no “Termo de Acordo” supracitado, 

aparentemente não subsistem obstáculos passíveis de impedir a 

homologação da avença. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos 

e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO 

DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em consonância com o Enunciado 12, do 

FONAJE-TJMT, dispenso a intimação das partes. Certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-24.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MASSAROTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS CERQUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010064-24.2012.8.11.0100 Exequente: Valeria Massaroto - 

ME Executado: Izaias Cerqueira Silva SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se a 

presente demanda de uma “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” em 

que a parte Exequente almeja o recebimento da importância de R$ 

1.151,05 (hum mil, cento e cinquenta e um reais e cinco centavos), 

proveniente do inadimplemento de uma nota promissória. Consoante se 

extrai dos andamentos processuais, em que pesem os esforços 

despendidos pelo Oficial de Justiça deste juízo (conforme certidões 

anexas ao Id. nº 8975839), o Executado não foi devidamente localizado. 

Ademais, da exegese da manifestação vinculada ao Id. nº 25148069, a 

empresa Exequente igualmente relatou não ter encontrado um novo 

endereço para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual, pugnou pela 

desistência da ação. Pois bem, não obstante o pedido supracitado, 

convém alvitrar à Exequente que a presente demanda se trata de uma 

“Execução de Título Extrajudicial” e, diante dos esclarecimentos alhures 

mencionados, entendo que o fundamento do pedido de extinção dos autos 

se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Segue abaixo 

transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, 

com amparo nas sucintas considerações exaradas no presente 

pronunciamento jurisdicional, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela pretendida pela parte Exequente, entendo que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir a presente execução. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação do Executado, pois, o mesmo sequer 

chegou a ser devidamente citado para compor a lide. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-66.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA CUNHA COLOMBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010143-66.2013.8.11.0100 Reclamante/Exequente: 

Supermercado F & F Ltda. - EPP Reclamada/Executada: Sônia Maria da 

Cunha Colombo SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai dos 

andamentos processuais, apesar de somente a representante da empresa 

Autora ter comparecido na audiência conciliatória (Id. nº 8979529), 

consigna-se que a mesma apresentou na solenidade a cópia de um 

“Termo de Acordo Extrajudicial”, o qual, por sua vez, posteriormente, 

restou devidamente homologado por este juízo (Id. nº 8979533). No 

entanto, a Exequente noticiou nos presentes autos que a Executada não 

cumpriu o acordo em sua totalidade (Id. nº 8979541), dando início à fase 

de “Cumprimento de Sentença”. Da exegese da manifestação vinculada ao 

Id. nº 29212859, a Exequente relatou ao juízo que houve diversas 

tentativas de acordo com a Executada, contudo, todas se revelaram 

infrutíferas, inclusive aquela mencionada pelo Oficial de Justiça (“certidão” 

vinculada ao Id. nº 8979566). Outrossim, a empresa Exequente 

reconheceu ter realizado buscas na tentativa de localizar bens passíveis 

de penhora, todavia, sem obter êxito, razão pela qual, postulou pela 

desistência da ação. Pois bem, não obstante o pedido supracitado, 
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convém alvitrar à Exequente que a presente demanda se encontra em 

fase de “Cumprimento de Sentença”, motivo pelo qual, diante dos 

esclarecimentos alhures mencionados (no tocante a inexistência de bens 

penhoráveis), entendo que o fundamento do pedido de extinção dos autos 

se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Segue abaixo 

transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, 

com amparo nas sucintas considerações exaradas no presente 

pronunciamento jurisdicional, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela indicada pela parte Exequente, entendo que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão extinguir a presente execução. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010456-22.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010456-22.2016.8.11.0100 Exequente: Ines Schimidt - ME 

Executada: Ana Cristina de Matos SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se a 

presente demanda de uma “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL” em que a parte Exequente almeja o recebimento da 

importância atualizada de R$ 2.175,65 (dois mil, cento e setenta e cinco 

reais e sessenta e cinco centavos), proveniente do inadimplemento de 

duplicatas. Consoante se extrai dos andamentos processuais, em que 

pese a diligência realizada pelo Oficial de Justiça deste juízo (conforme 

“Certidão” anexa ao Id. nº 23700963), a Executada não foi devidamente 

localizada. Ademais, da exegese da manifestação vinculada ao Id. nº 

29159111, a empresa Exequente informou que, apesar de “inúmeras 

tentativas”, não encontrou a Executada e ainda, segundo informações 

prestadas por “conhecidos”, a mesma se mudou da cidade, motivo pelo 

qual, pugnou pela desistência da ação. Pois bem, não obstante o pedido 

supracitado, convém alvitrar à Exequente que a presente demanda se 

trata de uma “Execução de Título Extrajudicial” e, diante dos 

esclarecimentos alhures mencionados (ou seja, não localização da parte 

devedora), entendo que o fundamento do pedido de extinção dos autos se 

encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Segue abaixo 

transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, 

com amparo nas sucintas considerações exaradas no presente 

pronunciamento jurisdicional, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela pretendida pela parte Exequente, entendo que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir a presente execução. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação da Executada, pois, a mesma sequer 

chegou a ser devidamente citada para compor a lide. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-65.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 1000041-65.2017.8.11.0100 Reclamante: Marcio Augusto 

Walker Reclamado: Guilherme Linares Nolasco SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se a presente demanda de uma 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta pelo Sr. Marcio 

Augusto Walker em detrimento do Sr. Guilherme Linares Nolasco, ambos 

devidamente qualificados na peça vestibular. Da exegese da manifestação 

anexa ao Id. nº 16185137, a qual foi protocolizada na longínqua data de 

26/10/2018, o Reclamante renunciou expressamente ao direito em que se 

funda a ação. Reza o artigo 487, III, “c”, o CPC/2015 que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”. Concatenando o 

dispositivo legal à presente demanda, bem como, considerando o fato de o 

Autor ter renunciado de forma expressa à sua pretensão e, 

principalmente, não havendo nenhum prejuízo à pessoa do Reclamado 

(pelo contrário, o intento do Postulante apenas lhe beneficia), entendo que 

outro caminho não há a ser trilhado, senão homologar a renúncia 

externada pelo Demandante. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo 

no artigo 487, III, “c”, do CPC/2015, HOMOLOGO a renúncia à pretensão 

inaugural e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se o 

Reclamante por seu advogado. Dispenso a intimação do Reclamado, pois, 

o mesmo sequer chegou a ser citado para compor a presente lide. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-64.2011.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR APARECIDO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010083-64.2011.8.11.0100 Exequente: Supermercado F & F 

Ltda. - EPP Executado: Jair Aparecido Borges SENTENÇA Vistos, etc. 

Extrai-se dos andamentos processuais que, apesar de ter ingressado com 

uma “Ação de Cobrança”, os documentos anexos à peça vestibular se 

revelaram suficientes para suportar diretamente uma execução, motivo 

pelo qual, com amparo nos princípios norteadores do Juizado Especial, 

este juízo converteu a ação em demanda executiva, conforme pode ser 

facilmente visualizado na decisão vinculada ao Id. nº 8974746. 

Consigna-se que, em audiência conciliatória (Id. nº 8974750), apenas a 

Reclamante se fez presente na solenidade, contudo, a mesma apresentou 

ao juízo a cópia de um “acordo extrajudicial” firmado com o Executado. 

Pois bem, segundo consta dos autos, o famigerado “acordo” não chegou a 

ser devidamente homologado e, após a empresa Exequente noticiar ao 

juízo o descumprimento da avença por parte do Executado (Id. nº 

8974759), o processo seguiu os tramites inerentes à “Execução de Título 

Extrajudicial”, ou seja, sendo procedida a intimação do Executado para 

providenciar o pagamento do crédito exequendo no prazo de 03 (três) 

dias. Apesar de o Executado ter sido devidamente intimado (conforme 

“Certidão” anexa ao Id. nº 8974770), o fato é que o mesmo não se dignou 
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em realizar qualquer pagamento. Da exegese da manifestação vinculada 

ao Id. nº 29227343, a Exequente informou ao juízo que hoje não é mais 

possível encontrar bens de propriedade do Executado, bem como, 

esclareceu que apesar de ter realizado buscas no intuito de localizar bens 

penhoráveis, não obteve êxito, motivo pelo qual, pugnou pela desistência 

da ação. Não obstante o pedido supracitado, convém alvitrar à Exequente 

que a presente demanda se trata de uma “Execução de Título Extrajudicial” 

e, diante dos esclarecimentos alhures mencionados (ou seja, de que 

inexistem bens penhoráveis), entendo que o fundamento do pedido de 

extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação legal diversa daquela pretendida pela parte Exequente, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir o presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-82.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR DEMOLINER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010086-82.2012.8.11.0100 Exequente: FBM Comércio de 

Materiais de Construção Ltda. - EPP Executado: Heitor Demoliner 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se a presente demanda de uma “EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” em que a parte Exequente almeja 

o recebimento da importância atualizada de R$ 9.721,86 (nove mil, 

setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), proveniente do 

inadimplemento de duplicatas. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais, não obstante tivesse sido devidamente intimado para 

promover o pagamento do crédito exequendo no prazo de 03 (três) dias 

(conforme pode ser facilmente visualizado na “Certidão” anexa ao Id. nº 

8976109), o Executado se manteve silente. Da exegese da manifestação 

vinculada ao Id. nº 16226028, a empresa Exequente informou ao juízo que 

não existem bens em nome do devedor para fins de tentativa de penhora 

(o que, por corolário lógico, demonstra que a mesma já diligenciou 

administrativamente nesse sentido, contudo, sem obter êxito) e, 

conseguintemente, regular prosseguimento do feito, motivo pelo qual, 

pugnou pela desistência da ação. Pois bem, não obstante o pedido 

supracitado, convém alvitrar à Exequente que a presente demanda se 

trata de uma “Execução de Título Executivo Extrajudicial” e, diante dos 

esclarecimentos alhures mencionados (ou seja, não localização de bens 

em nome da parte devedora), entendo que o fundamento do pedido de 

extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação legal diversa daquela pretendida pela parte Exequente, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir a presente execução. Dispositivo: Diante do exposto, com 

respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-02.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010231-02.2016.8.11.0100 Reclamante/Exequente: FBM 

Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamado/Executado: 

Airton Rodrigues Pereira SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que já foi proferida uma sentença de 

mérito no tocante à fase de conhecimento (Id. nº 11093652) e ainda, que o 

referido pronunciamento contemplou a condenação do Reclamado ao 

pagamento de uma verba indenizatória. Embora não tenha sido certificado 

o trânsito em julgado do referido decisum, oportuno alvitrar que foi 

reconhecida a revelia do Reclamado, bem como, que o fato de não estar 

sendo representado por nenhum advogado torna prescindível a sua 

intimação para a interposição de eventual recurso. Nesse sentido, convém 

transcrever o que resta disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais 

o princípio de que ao revel correm os prazos independentemente de 

intimação, desde que não tenha advogado previamente constituído nos 

autos. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Ademais, a 

fim de corroborar a súmula supra, segue colacionado o Enunciado nº 167 

do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 167 - 

Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no 

Diário Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC (XL Encontro - 

Brasília-DF).”. (Destaquei). Destarte, considerando que a decisão acerca 

do mérito da lide foi proferida na longínqua data de 12/12/2017, não 

subsistem dúvidas de que há tempos a sentença transitou em julgado e o 

processo, por corolário, se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença”. Consoante pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. 

nº 29163236, a Exequente relatou que, “apesar de inúmeras tentativas, o 

Requerido não foi encontrado e segundo informações, o mesmo mudou-se 

de cidade”, motivo pelo qual, postulou pela desistência do feito. Pois bem, 

não obstante o pedido supracitado, considerando que já foi constituído um 

título executivo judicial, bem como, que o feito se encontra em fase de 

“Cumprimento de Sentença” e ainda, restando incontroversa a não 

localização do devedor, entendo que o fundamento do pedido de extinção 

dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações exaradas 

no presente pronunciamento, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela indicada pela Exequente (e que, consigna-se, não irá lhe 

proporcionar prejuízo de qualquer ordem), tenho que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão extinguir os presentes autos. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação do Executado, pois, trata-se de réu revel e 

ainda, que não está sendo patrocinado por nenhum advogado. Daiane 
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Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-74.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B F DE ASSUNCAO MALHARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 1000021-74.2017.8.11.0100 Exequente: Wimáquinas Indústria 

e Comércio Ltda. - EPP Executada: B F de Assunção Malharia - ME 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se a presente demanda de uma “EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” em que a parte Exequente almeja o 

recebimento da importância atualizada de R$ 1.144,27 (hum mil, cento e 

quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), proveniente do 

inadimplemento de algumas notas fiscais. Consoante se extrai dos 

andamentos processuais, em que pese a diligência realizada pelo Oficial 

de Justiça deste juízo (conforme “Certidão” anexa ao Id. nº 16190835), a 

empresa Executada não foi devidamente citada/intimada, pois, no 

endereço informado na exordial se encontra funcionando um 

estabelecimento diverso (“Loja Malhabras”). Pois bem, diante da “Certidão” 

supracitada, a Exequente pugnou pela desistência da ação (Id. nº 

16554595). Contudo, convém alvitrar à Exequente que a presente 

demanda se trata de uma “Execução de Título Extrajudicial” e, diante da 

ausência de localização da parte devedora, entendo que o fundamento do 

pedido de extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da 

Lei nº 9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 

53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação legal diversa daquela indicada pela parte Exequente, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir a presente execução. Dispositivo: Diante do exposto, com 

respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intime-se a parte Exequente por seu advogado. Dispenso a intimação da 

empresa Executada, pois, a mesma sequer chegou a ser devidamente 

citada para compor a lide. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-10.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010041-10.2014.8.11.0100 Reclamante/Exequente: 

Supermercado F & F Ltda. - EPP Reclamado/Executado: Joel Francisco de 

Souza SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que já foi proferida uma sentença de mérito no tocante à fase 

de conhecimento (Id. nº 8980813) e ainda, que o referido pronunciamento 

contemplou a condenação do Reclamado ao pagamento de uma verba 

indenizatória. Embora não tenha sido certificado o trânsito em julgado do 

referido decisum, oportuno alvitrar que foi reconhecida a revelia do 

Reclamado, bem como, que o fato de não estar sendo representado por 

nenhum advogado torna prescindível a sua intimação para a interposição 

de eventual recurso. Nesse sentido, convém transcrever o que resta 

disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais o princípio de que 

ao revel correm os prazos independentemente de intimação, desde que 

não tenha advogado previamente constituído nos autos. (nova redação 

aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Ademais, a fim de corroborar a 

súmula supra, segue colacionado o Enunciado nº 167 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 167 - Não se aplica aos 

Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico 

quando o réu for revel - art. 346 do CPC (XL Encontro - Brasília-DF).”. 

(Destaquei). Destarte, considerando que a decisão acerca do mérito da 

lide foi proferida na longínqua data de 15/09/2016, não subsistem dúvidas 

de que há tempos a sentença transitou em julgado e o processo, por 

corolário, se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença”. Consoante 

pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. nº 29168813, a 

Exequente relatou que, “apesar de inúmeras tentativas, o Requerido não 

foi encontrado e segundo informações, o mesmo mudou-se de cidade”, 

motivo pelo qual, postulou pela desistência do feito. Pois bem, não 

obstante o pedido supracitado, considerando que já foi constituído um 

título executivo judicial, bem como, que o feito se encontra em fase de 

“Cumprimento de Sentença” e ainda, restando incontroversa a não 

localização do devedor, entendo que o fundamento do pedido de extinção 

dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações exaradas 

no presente pronunciamento, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela indicada pela Exequente (e que, consigna-se, não irá lhe 

proporcionar prejuízo de qualquer ordem), tenho que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão extinguir os presentes autos. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação do Executado, pois, trata-se de réu revel e 

ainda, que não está sendo patrocinado por nenhum advogado. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-17.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BELARMINO FULGENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010230-17.2016.8.11.0100 Reclamante/Exequente: FBM 

Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamado/Executado: 

Rodrigo Belarmino Fulgencio SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que já foi proferida uma sentença de 

mérito no tocante à fase de conhecimento (Id. nº 11093608) e ainda, que o 

referido pronunciamento contemplou a condenação do Reclamado ao 

pagamento de uma verba indenizatória. Embora não tenha sido certificado 

o trânsito em julgado do referido decisum, oportuno alvitrar que foi 

reconhecida a revelia do Reclamado, bem como, que o fato de não estar 

sendo representado por nenhum advogado torna prescindível a sua 

intimação para a interposição de eventual recurso. Nesse sentido, convém 

transcrever o que resta disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais 

o princípio de que ao revel correm os prazos independentemente de 

intimação, desde que não tenha advogado previamente constituído nos 

autos. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Ademais, a 

fim de corroborar a súmula supra, segue colacionado o Enunciado nº 167 

do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 167 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 54 de 385



Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no 

Diário Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC (XL Encontro - 

Brasília-DF).”. (Destaquei). Destarte, considerando que a decisão acerca 

do mérito da lide foi proferida na longínqua data de 12/12/2017, não 

subsistem dúvidas de que há tempos a sentença transitou em julgado e o 

processo, por corolário, se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença”. Consoante pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. 

nº 29165104, a Exequente relatou que, “apesar de inúmeras tentativas, o 

Requerido não foi encontrado e segundo informações, o mesmo mudou-se 

de cidade”, motivo pelo qual, postulou pela desistência do feito. Pois bem, 

não obstante o pedido supracitado, considerando que já foi constituído um 

título executivo judicial, bem como, que o feito se encontra em fase de 

“Cumprimento de Sentença” e ainda, restando incontroversa a não 

localização do devedor, entendo que o fundamento do pedido de extinção 

dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações exaradas 

no presente pronunciamento, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela indicada pela Exequente (e que, consigna-se, não irá lhe 

proporcionar prejuízo de qualquer ordem), tenho que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão extinguir os presentes autos. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação do Executado, pois, trata-se de réu revel e 

ainda, que não está sendo patrocinado por nenhum advogado. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-84.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010049-84.2014.8.11.0100 Exequente: Supermercado F & F 

Ltda. - EPP Executado: Dirceu Soares da Silva SENTENÇA Vistos, etc. 

Consoante se extrai dos andamentos processuais, verifica-se que já 

houve pronunciamento jurisdicional acerca do mérito da lide (Id. nº 

8980919), bem como, que a Exequente há tempos iniciou a fase de 

“Cumprimento de Sentença” (Id. nº 8980925). Outrossim, consigna-se que, 

apesar de ter sido devidamente intimado para satisfazer o crédito devido à 

Exequente (Certidão vinculada ao Id. nº 8980941), o Executado se 

manteve inerte. Pois bem, da exegese da manifestação vinculada ao Id. nº 

29168802, a empresa Exequente informou ao juízo que, apesar de ter 

realizado buscas no intuito de localizar bens passíveis de serem 

penhorados, infelizmente não obteve êxito, motivo pelo qual, pugnou pela 

desistência da ação. Não obstante o pedido supracitado, convém alvitrar à 

Exequente que a presente demanda se encontra em fase de “Cumprimento 

de Sentença” e, diante dos esclarecimentos alhures mencionados (ou 

seja, de que inexistem bens penhoráveis), entendo que o fundamento do 

pedido de extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da 

Lei nº 9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: “Art. 

53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações 

exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda que por 

fundamentação diversa daquela indicada pela parte Exequente (até 

porque tal fato não lhe proporcionará prejuízos de qualquer ordem), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir o presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-61.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010240-61.2016.8.11.0100 Reclamante/Exequente: FBM 

Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamado/Executado: 

Leandro Pereira Lima SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos andamentos 

processuais, verifica-se que já foi proferida uma sentença de mérito no 

tocante à fase de conhecimento (Id. nº 11093732) e ainda, que o referido 

pronunciamento contemplou a condenação do Reclamado ao pagamento 

de uma verba indenizatória. Embora não tenha sido certificado o trânsito 

em julgado do referido decisum, oportuno alvitrar que foi reconhecida a 

revelia do Reclamado, bem como, que o fato de não estar sendo 

representado por nenhum advogado torna prescindível a sua intimação 

para a interposição de eventual recurso. Nesse sentido, convém 

transcrever o que resta disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais 

o princípio de que ao revel correm os prazos independentemente de 

intimação, desde que não tenha advogado previamente constituído nos 

autos. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Ademais, a 

fim de corroborar a súmula supra, segue colacionado o Enunciado nº 167 

do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 167 - 

Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no 

Diário Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC (XL Encontro - 

Brasília-DF).”. (Destaquei). Destarte, considerando que a decisão acerca 

do mérito da lide foi proferida na longínqua data de 12/12/2017, não 

subsistem dúvidas de que há tempos a sentença transitou em julgado e o 

processo, por corolário, se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença”. Consoante pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. 

nº 29163221, a Exequente relatou que, “apesar de inúmeras tentativas, o 

Requerido não foi encontrado e segundo informações, o mesmo mudou-se 

de cidade”, motivo pelo qual, postulou pela desistência do feito. Pois bem, 

não obstante o pedido supracitado, considerando que já foi constituído um 

título executivo judicial, bem como, que o feito se encontra em fase de 

“Cumprimento de Sentença” e ainda, restando incontroversa a não 

localização do devedor, entendo que o fundamento do pedido de extinção 

dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações exaradas 

no presente pronunciamento, ainda que por fundamentação legal diversa 

daquela indicada pela Exequente (e que, consigna-se, não irá lhe 

proporcionar prejuízo de qualquer ordem), tenho que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão extinguir os presentes autos. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 
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Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação do Executado, pois, trata-se de réu revel e 

ainda, que não está sendo patrocinado por nenhum advogado. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-19.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA BISPO DA ROCHA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010021-19.2014.8.11.0100 Exequente: Supermercado F & F 

Ltda. - EPP Executada: Celina Bispo da Rocha Santana SENTENÇA Vistos, 

etc. Consoante se extrai dos andamentos processuais, as partes 

compuseram a lide amigavelmente em sessão conciliatória (Id. nº 

8980501), bem como, o acordo restou devidamente homologado por este 

juízo (Id. nº 8980504). No entanto, devido ao descumprimento incorrido 

pela Executada, a parte Exequente deu início à fase de “Cumprimento de 

Sentença” (o que restou atestado por este juízo mediante uma consulta 

dos autos junto ao sistema PROJUDI, ou seja, sistema onde o feito foi 

originalmente distribuído, pois, o documento vinculado ao Id. nº 8980509 no 

sistema PJE apresentou problema no carregamento). Da exegese da 

manifestação vinculada ao Id. nº 29209855, a Exequente reconheceu que, 

“apesar de inúmeras tentativas”, a Executada não foi encontrada, motivo 

pelo qual, pugnou pela desistência da ação. Pois bem, não obstante o 

pedido supracitado, convém alvitrar à Exequente que a presente demanda 

se encontra atualmente em fase de “Cumprimento de Sentença” e, diante 

da irrefutável ausência de localização da parte devedora, o fundamento 

do pedido de extinção dos autos se encontra previsto no artigo 53, § 4º, 

da Lei nº 9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo legal: 

“Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas 

considerações exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, ainda 

que por fundamentação diversa daquela indicada pela parte Exequente (o 

que, consigno, não lhe proporcionará prejuízos de qualquer ordem), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir o presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte 

Exequente por sua advogada. Dispenso a intimação da Executada, pois, 

além de não ter sido localizada, a mesma igualmente não se encontra 

patrocinada por nenhum advogado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-50.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAETANO BARAGAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010060-50.2013.8.11.0100 Reclamante/Exequente: 

Supermercado F & F Ltda. - EPP Reclamada/Executada: Bruna Caetano 

Baragão SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos andamentos 

processuais, verifica-se que já foi proferida uma sentença de mérito no 

tocante à fase de conhecimento (Id. nº 8978517) e ainda, que o referido 

pronunciamento contemplou a condenação da Reclamada ao pagamento 

de uma verba indenizatória. Embora não tenha sido certificado nos autos o 

trânsito em julgado do referido decisum, oportuno alvitrar que foi 

reconhecida a revelia da Reclamada, bem como, que o fato de não estar 

sendo representada por nenhum advogado torna prescindível a sua 

intimação para a interposição de eventual recurso. Nesse sentido, convém 

transcrever o que resta disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais 

o princípio de que ao revel correm os prazos independentemente de 

intimação, desde que não tenha advogado previamente constituído nos 

autos. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Ademais, a 

fim de corroborar a súmula supra, segue colacionado o Enunciado nº 167 

do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 167 - 

Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no 

Diário Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC (XL Encontro - 

Brasília-DF).”. (Destaquei). Destarte, considerando que a decisão acerca 

do mérito da lide foi proferida na longínqua data de 08/09/2016, não 

subsistem dúvidas de que há tempos a sentença transitou em julgado e o 

processo, por corolário, se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença”. Consoante pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. 

nº 29217749, a empresa Exequente relatou que, “apesar de inúmeras 

tentativas, a Requerida não foi encontrada, conforme sinaliza o próprio AR 

que retornou sem êxito”, motivo pelo qual, postulou pela desistência do 

feito. Pois bem, não obstante o pedido supracitado, considerando que já 

foi devidamente constituído um título executivo judicial, bem como, que o 

feito se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença” e ainda, 

restando incontroversa a não localização da parte devedora, entendo que 

o fundamento do pedido de extinção dos autos se encontra previsto no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas 

sucintas considerações exaradas no presente pronunciamento, ainda que 

por fundamentação legal diversa daquela indicada pela Exequente (o que, 

consigna-se, não irá lhe proporcionar prejuízo de qualquer ordem), tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir os 

presentes autos. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 

53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte 

Exequente por sua patrona. Dispenso a intimação do Executado, pois, 

trata-se de réu revel e ainda, que não está sendo patrocinado por nenhum 

advogado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-19.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MORANDINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010161-19.2015.8.11.0100 Reclamante/Exequente: Edinei 

Morandini - ME Reclamado/Executado: Fabio Nunes SENTENÇA Vistos, etc. 

Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que já foi proferida 

uma sentença de mérito no tocante à fase de conhecimento (Id. nº 

11083118) e ainda, que o referido pronunciamento contemplou a 

condenação do Reclamado ao pagamento de uma verba indenizatória. 

Embora não tenha sido certificado o trânsito em julgado do referido 

decisum, oportuno alvitrar que foi reconhecida a revelia do Reclamado, 

bem como, que o fato de não estar sendo representado por nenhum 

advogado torna prescindível a sua intimação para a interposição de 

eventual recurso. Nesse sentido, convém transcrever o que resta 

disposto na Súmula 05 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “SÚMULA 05: Aplica-se nos juizados especiais o princípio de que 
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ao revel correm os prazos independentemente de intimação, desde que 

não tenha advogado previamente constituído nos autos. (nova redação 

aprovada em 12/09/2017).”. (Destaquei). Ademais, a fim de corroborar a 

súmula supra, segue colacionado o Enunciado nº 167 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 167 - Não se aplica aos 

Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico 

quando o réu for revel - art. 346 do CPC (XL Encontro - Brasília-DF).”. 

(Destaquei). Destarte, considerando que a decisão acerca do mérito da 

lide foi proferida na longínqua data de 11/12/2017, não subsistem dúvidas 

de que há tempos a sentença transitou em julgado e o processo, por 

corolário, se encontra em fase de “Cumprimento de Sentença”. Consoante 

pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. nº 15009580, a 

Exequente simplesmente postulou pela desistência do feito, sem 

apresentar nenhuma justificativa minimamente plausível, o que, por sua 

vez, induz este juízo a acreditar que a mesma não obteve sucesso em 

localizar bens passíveis de serem penhorados. Pois bem, não obstante o 

pedido supracitado, considerando que já foi constituído um título executivo 

judicial, bem como, que o feito se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença” e ainda, havendo indícios de que não houve a devida 

localização de bens penhoráveis (tanto é que a Exequente sequer chegou 

a postular por eventual realização de penhora on line), entendo que o 

fundamento do pedido de extinção dos autos se encontra previsto no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas 

sucintas considerações exaradas no presente pronunciamento, ainda que 

por fundamentação legal diversa daquela genericamente indicada pela 

Exequente (e que, consigna-se, não irá lhe proporcionar prejuízo de 

qualquer ordem), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão extinguir os presentes autos. Dispositivo: Diante do exposto, 

com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intime-se a parte Exequente por sua patrona. Dispenso a intimação do 

Executado, pois, trata-se de réu revel e ainda, que não está sendo 

patrocinado por nenhum advogado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000339-22.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CAMPINÁPOLIS 

(AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUQUE AUGUSTO MARTINS (RÉU PRESO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000339-22.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de auto de comunicação da prisão em flagrante delito de IUQUE 

AUGUSTO SOUSA MARTINS, qualificado nos autos, por ter cometido, em 

tese, do delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos, da Lei 11.343/2006, 

e no artigo 180 do Código Penal Consta dos autos que na data de 14 de 

abril de 2020, a Autoridade Policial cumpriu mandado de busca e 

apreensão na residência de Iuque, onde encontraram os objetos descritos 

no auto de apreensão - Num. 31243323 - Pág. 13, sendo informado ainda 

que quando a Autoridade Policial estava encerrando as diligências e, ao 

se deparar com os policiais, empreendeu fuga até ser capturado. Os 

policiais militares OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA, DJALMA RODRIGUES 

FERREIRA e LEANDRO PETRY narraram que na manhã do dia 14 de abril 

de 2020 cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de 

Iuque, onde encontraram substâncias análogas a entorpecentes e um 

televisor supostamente furtada. O autuado IUQUE AUGUSTO SOUSA 

MARTINS, por ocasião de seu interrogatório policial, negou a posse da 

droga afirmando após ser questionado, que somente seus familiares 

frequentam sua residência. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Efetuada a prisão, impõe-se a análise de sua 

regularidade. Dos elementos de informações colhidos até o presente 

momento, concluo ter sido a prisão em flagrante efetuada de forma legal, 

nos termos do artigo 302, inciso I, c.c art. 306, ambos do Código de 

Processo Penal, tendo sido observados os direitos constitucionais do 

autuado, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito. 

Atento a alteração trazida pela Lei nº 12.403/2011 ao Código de Processo 

Penal, no tocante a decretação, manutenção e revogação de prisão 

preventiva, em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente, à 

luz do artigo 310 do Código de Processo Penal, deve ser convertida em 

preventiva a prisão em flagrante da autuada. Isso porque, o crime doloso 

ora imputado ao flagranteado possui pena abstrata superior a 04 (quatro) 

anos, logo, em consonância ao disposto no artigo 313, inciso I do Código 

de Processo Penal, admitindo, portanto, a decretação da prisão 

preventiva. Estabelece ainda o Código de Processo Penal que: “Art. 312. A 

prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva 

também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer 

das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.” 

Destaco ainda estar o autuado recentemente foi denunciado por fatos 

ocorridos em 11 de março de 2020 (Cód 48017). Com efeito, não há 

dúvida de que a prisão preventiva de IUQUE AUGUSTO SOUSA MARTINS, 

além de evitar o cometimento de novos crimes, restaura e assegura a 

ordem pública. O caso em exame, como visto, atende às condições 

necessárias à legitimação da prisão, pois declina-se não só a presença da 

materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no artigo 

312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, 

expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, ou 

seja, qual atitude concreta tomada pela autuada levou este Juízo a 

entender necessária a segregação cautelar. Finalmente, não são 

suficientes e adequadas ao caso dos autos, por ora, a fixação de 

medidas cautelares diversas da prisão, uma vez tal medida já foi imposta 

anteriormente, nos autos supracitados. Diante do exposto, CONVERTO EM 

PREVENTIVA a prisão em flagrante de IUQUE AUGUSTO SOUSA 

MARTINS, devidamente qualificado nos autos, por prática, em tese, do 

delito tipificado no artigo 33 e 35, ambos, da Lei 11.343/2006, e no artigo 

180 do Código Penal, para garantia da ordem pública. Registre-se no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme Provimento n.º 

28/2012-CGJ e Resolução n.º 137 do CNJ. Consulte-se o sistema SINIC, 

anexando-se a folha de antecedentes criminais em nome do autuado. 

CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público, o Patrono do autuado e a Autoridade 

Policial. Com a chegada do inquérito policial, trasladem-se as cópias 

necessárias. Após, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como ofício. Campinápolis/MT, 16 

de abril de 2020. CARLOS EDUARDO MORAES E SILVA JUIZ DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-18.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS TELES MATEUS (EXECUTADO)

LEILA JULIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000057-18.2019.8.11.0110. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: SANTOS TELES MATEUS, 

LEILA JULIA DE SOUZA Vistos. Sentença->Com Resolução do 

Mérito->Homologação de Transação Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
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CONSORCIOS LTDA em desfavor de SANTOS TELES MATEUS e LEILA 

JULIA DE SOUZA. No ID 22318599 as partes noticiam a composição de 

acordo, pugnando pela sua homologação e, por conseguinte, pela 

extinção do feito com base no art. 487, III, “b”, do CPC. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Tratando-se de direito disponível, a composição é o 

melhor caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação 

do acordo entabulado é medida de direito que se impõe. Desta forma, 

necessária se faz a homologação do acordo entabulado pelas partes, 

para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os demandantes. 

DISPOSITIVO Posto isso, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes supramencionadas, nos termos do ID 22318599, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito. Custas e honorários 

sucumbenciais, na forma do acordo. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Campinápolis-MT, 4 de novembro de 2019. Carlos Eduardo 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500009-92.2014.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROCHA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MARIANO TOBIAS PEDRO (REQUERIDO)

NILCELIA MARIANO (REQUERIDO)

MARIANA GABRIELE MARIANO (REQUERIDO)

FLORISVAL TOBIAS PEDRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500009-92.2014.8.11.0110. REQUERENTE: VICENTE ROCHA GALVAO 

REQUERIDO: NILCELIA MARIANO, VINICIUS MARIANO TOBIAS PEDRO, 

MARIANA GABRIELE MARIANO, FLORISVAL TOBIAS PEDRO Vistos, etc. 

Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Abandono da causa. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3°, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, proposta por VICENTE ROCHA GALVÃO em face de 

NILCELIA MARIANO, conforme (Id nº 184933). No decorrer do processo a 

parte reclamante fora instada a manifestar sobre a devolução da 

correspondência, conforme (Id nº 24294894). Pois bem. No caso, 

vislumbro que a parte requerente não manifestou acerca da regularização 

processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, bem como não 

apresentou justificativa. Assim, denota-se que a parte autora não 

promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

conforme certidão (Id nº 25906237). Sabe-se que nos Juizados Especiais 

prescinde de intimação pessoal das partes para a extinção dos feitos, 

caso ocorra algumas das situações elencadas no art. 485 do CPC, senão 

vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de prévia intimação pessoal das partes. Destaquei. Destarte, ao que 

preconiza o Código de Processo Civil, afere-se que houve o abandono da 

causa, conforme art. 485, III, do diploma legal supracitado. Dispositivo. Por 

estas razões, recomendo a extinção do processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, §1°, da Lei n° 9099/95 c/c 485, III, do NCPC. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos 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. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 17 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000694-66.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000694-66.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Execução de Título Judicial promovido por SEBASTIAO CARLOS 

TOLEDO contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, 

constato que a fazenda pública foi intimada para, querendo, opor 

embargos, contudo, concordou com os cálculos apresentados 

(Id.25929338), e solicitou que o Exequente deposite em cartório os 

originais das certidões que instruem o presente executivo. Pois bem, 

considerando a inexistência de embargos, HOMOLOGO os cálculos de Id. 

25929338, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 8.356,59 (oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

nove centavos), em favor da parte exequente, observando-se o disposto 

no art. 535, bem como na Constituição Federal (art. 100). Intime-se a parte 

exequente para depositar em cartório as certidões originais que instruem a 

presente execução. Após, certifique-se e cientifique-se o executado dos 

documentos retidos em cartório, conforme solicitado em Id.30868340. 

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada Após, nada sendo 

requerido, volvam-me conclusos para prolação de sentença de quitação 

do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 14 de 

abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000661-76.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000661-76.2019.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Judicial promovido por SEBASTIAO CARLOS TOLEDO contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, constato que a fazenda 

pública foi intimada para, querendo, opor embargos, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados (Id.24660101), e solicitou que o Exequente 

deposite em cartório os originais das certidões que instruem o presente 

executivo. Pois bem, considerando a inexistência de embargos, 

HOMOLOGO os cálculos de Id. 24660101, determinando a expedição de 

ofício requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) no 

valor apresentado de R$ 8.965,10 (oito mil novecentos e sessenta e cinco 

seis reais e dez centavos), em favor da parte exequente, observando-se 

o disposto no art. 535, bem como na Constituição Federal (art. 100). 

Intime-se a parte exequente para depositar em cartório as certidões 

originais que instruem a presente execução. Após, certifique-se e 

cientifique-se o executado dos documentos retidos em cartório, conforme 

solicitado em Id.30874291. Depois de informado o pagamento, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada 

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis/MT, 14 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000323-68.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE ALMEIDA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

CAMPINÁPOLIS (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DIAS DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

WALKER ALVES DE SOUSA OAB - GO34262 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BADIA TAVERA MACHADO (TESTEMUNHA)

CESAR SANTANA ANDRADE (INFORMANTE)

DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)
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LUCAS SANTOS SOUZA (TESTEMUNHA)

VANILDA APARECIDA CORREA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000323-68.2020.8.11.0110. Vistos. 

Defiro o pedido de Id. 3122802. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação de resposta à acusação. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis/MT, 17 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000029-16.2020.8.11.0110

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000029-16.2020.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Judicial promovido por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, constato 

que a fazenda pública foi intimada para, querendo, opor embargos, 

contudo, concordou com os cálculos apresentados (Id.28714921), e 

solicitou que o Exequente deposite em cartório os originais das certidões 

que instruem o presente executivo. Pois bem, considerando a inexistência 

de embargos, HOMOLOGO os cálculos de Id. 28714921, determinando a 

expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - requisição de 

pequeno valor) no valor apresentado de R$ 14.644,00 (quatorze mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais), em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no art. 535, bem como na Constituição Federal 

(art. 100). Cientifique-se o executado dos documentos retidos em cartório, 

conforme certidão em Id.29142223. Depois de informado o pagamento, 

expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia 

depositada. Após, nada sendo requerido, volvam-me os autos conclusos 

para prolação de sentença de quitação do débito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis/MT, 15 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-92.2020.8.11.0110

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000108-92.2020.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Judicial promovido por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, constato 

que a fazenda pública foi intimada para, querendo, opor embargos, 

contudo, concordou com os cálculos apresentados (Id.29173894). Pois 

bem, considerando a inexistência de embargos, HOMOLOGO os cálculos 

de Id. 29173894, determinando a expedição de ofício requisitório do 

pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) no valor apresentado de 

R$ 13.927,65 (treze mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

art. 535, bem como na Constituição Federal (art. 100). Depois de informado 

o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para 

levantamento da quantia depositada. Após, nada sendo requerido, 

volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença de quitação do 

débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de abril 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000107-10.2020.8.11.0110

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000107-10.2020.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Judicial promovido por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, constato 

que a fazenda pública foi intimada para, querendo, opor embargos, 

contudo, concordou com os cálculos apresentados (Id.29172874), e 

solicitou que o Exequente deposite em cartório os originais das certidões 

que instruem o presente executivo. Pois bem, considerando a inexistência 

de embargos, HOMOLOGO os cálculos de Id. 29172874, determinando a 

expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - requisição de 

pequeno valor) no valor apresentado de R$ 10.677,87 (dez mil seiscentos 

e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no art. 535, bem como na 

Constituição Federal (art. 100). Certifique e cientifique-se o executado dos 

documentos retidos em cartório, conforme informado pelo autor em 

Id.29891736. Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. Após, 

nada sendo requerido, volvam-me os autos conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis/MT, 15 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-40.2020.8.11.0110

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000105-40.2020.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Judicial promovido por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, constato 

que a fazenda pública foi intimada para, querendo, opor embargos, 

contudo, concordou com os cálculos apresentados (Id.29172850), e 

solicitou que o Exequente deposite em cartório os originais das certidões 

que instruem o presente executivo. Pois bem, considerando a inexistência 

de embargos, HOMOLOGO os cálculos de Id. 29172850, determinando a 

expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - requisição de 

pequeno valor) no valor apresentado de R$ 13.927,65 (treze mil 

novecentos e vinte e set reais e sessenta e cinco centavos), em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto no art. 535, bem como na 

Constituição Federal (art. 100). Certifique e cientifique-se o executado dos 

documentos retidos em cartório, conforme petição do autor em 

Id.29892932. Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. Após, 

nada sendo requerido, volvam-me os autos conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis/MT, 15 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500001-18.2014.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DANIELA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500001-18.2014.8.11.0110. REQUERENTE: NATALIA DANIELA SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Com Resolução 

do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de Execução de Sentença promovida por NATALIA 

DANIELA SANTOS RODRIGUES em face de TIM CELULAR S.A, conforme 

(Id nº 246361). Houve o depósito judicial, conforme (Id nº 479681 e Id nº 

1097252). Posteriormente o levantamento do Alvará (Id nº 19305167). As 

partes foram instadas a manifestarem, conforme Ato Ordinatório de Id nº 

30940227. Verifica-se que a parte exequente manifestou informando que 

a parte exequida quitou integralmente o valor da dívida destes autos, 

requerendo a extinção do processo com o respectivo arquivamento, 

conforme (Id nº 30996295). É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção. 

Vislumbra-se que nos presentes autos houve a devida quitação, conforme 

Id nº 30996295. Portanto: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer à prescrição intercorrente. 

Negritei. Dispositivo. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, uma vez que satisfeita a obrigação tratada 

nestes autos. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 17 de abril de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-60.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE-PARANATINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000061-60.2016.8.11.0110. REQUERENTE: DIOCESE DE PRIMAVERA DO 

LESTE-PARANATINGA REQUERIDO: RONALDO GALVAO PINTO Vistos, 

etc. Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Abandono da causa. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3°, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Reclamação, proposta por 

DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE – PARANATINGA em face de 

RONALDO GALVÃO PINTO, conforme Id nº 1053528. No decorrer do 

processo a parte reclamante fora instada a indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento, conforme decisão (Id nº 24592573). 

Pois bem. No caso, vislumbro que a parte requerente não manifestou 

acerca da regularização processual, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa. Assim, denota-se 

que a parte autora não promoveu os atos de diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa conforme certidão (Id nº 25910276). 

Sabe-se que nos Juizados Especiais prescinde de intimação pessoal das 

partes para a extinção dos feitos, caso ocorra algumas das situações 

elencadas no art. 485 do CPC, senão vejamos: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Destaquei. Destarte, ao que preconiza o Código de Processo 

Civil, afere-se que houve o abandono da causa, conforme art. 485, III, do 

diploma legal supracitado. Dispositivo. Por estas razões, recomendo a 

extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, §1°, 

da Lei n° 9099/95 c/c 485, III, do NCPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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. Lys Meire Toda Paiva 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 17 de 

abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000223-43.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TAMILLI EVELYN MIOTO (REQUERENTE)

R. M. F. (REQUERENTE)

TIFANI STHEFANI MIOTO (REQUERENTE)

TANANI EVERLYN MIOTO (REQUERENTE)

INEZ TERESINHA HERICHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MIOTO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o pedido contido no ID. 31279324. Oficie-se, conforme 

requerido, com prazo de 10 (dez) dias para resposta. 2. No mais, 

cumpra-se a decisão contida no ID. 31207786. Cláudia, 22 de abril de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94139 Nr: 389-97.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARD RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

 1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 281 de 07 de abril de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a 

REDESIGNAÇÃO da solenidade agendada anteriormente para o dia 21 de 

maio de 2020, às 13h00min.

2. Intimem-se as testemunhas e o denunciado.

 3. Ciência ao Ministério Público

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96874 Nr: 1715-92.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

 1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 281 de 07 de abril de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a 

REDESIGNAÇÃO da solenidade agendada anteriormente para o dia 21 de 

maio de 2020, às 14h00min.

2. Intimem-se as testemunhas e o denunciado.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84610 Nr: 1499-39.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO REGINALDO 

CARDOSO dos delitos previstos nos artigos 129, §9º, 150, §1º e 163, 

parágrafo único, inciso I todos do Código Penal, ante a ocorrência de 

prescrição da pretensão punitiva, tudo com fundamento nos artigos 109, 

incisos V e VI e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010080-67.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN PITOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DALMASO FAVERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Av. Gaspar Dutra, 

Quadra P3, Centro, Cláudia - MT - CEP: 78.540-000 CERTIDÃO DE CRÉDITO 

JUDICIAL PARA PROTESTO NÚMERO DO PROCESSO: 

8010080-67.2015.8.11.0101 AÇÃO/TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111) VALOR DO DÉBITO: R$ 2.229,59 (Dois mil e duzentos e vinte e 

nove reais e cinquenta e nove centavos) PARTE EXEQUENTE: CRISTYAN 

PITOL - CPF: 571.262.241-68 Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 

1915, CENTRO, CLÁUDIA - MT - CEP: 78.540-000 ADVOGADO: WILI 

BERWIG, OAB/MT/7.160-B PARTE EXECUTADA: MARCOS DALMASO 

FAVERO - CPF: 853.534.501-91 Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 

1404, CENTRO, CLÁUDIA - MT - CEP: 78.540-000 CERTIFICO que 

CRISTYAN PITOL, é credor do valor acima indicado, atualizado desde 

21/11/2017, devido por MARCOS DALMASO FAVERO, conforme decisão 

proferida em 30/09/2019, nos autos acima descrito, a qual constitui título 

executivo, conforme o Enunciado n° 76, do FONAJE, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste, disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

APRESENTANTE: CRISTYAN PITOL. PRAÇA: COMARCA DE CLÁUDIA/MT. 

Cláudia/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) THATIANA DOS 

SANTOS Juíza 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87104 Nr: 1113-72.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de CONDENAR o denunciado MARCOS LEVI BERVIG como incurso 

nas sanções do artigo 50, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual passo a 

dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em observância ao artigo 68, 

caput, do Código Penal e artigo 5º, XLVI da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93038 Nr: 2330-19.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 III – DISPOSITIVO

Destarte, pelos fundamentos expostos, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE 

da acusada LUANA IZABELY CARPES DOS SANTOS, ante a ocorrência 

de prescrição da pretensão punitiva, tudo com fundamento nos artigos 

109, inciso VI c/c artigo 115, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o advogado via DJE.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se, devendo ser observado o artigo 1.387 da CNGCGJ/MT.

Oportunamente arquivem-se. Proceda a secretaria as comunicações 

previstas na CNGC.

Cláudia, 21 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000465-24.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. C. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a apresentar 

novo endereço conforme id:28891094

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000686-07.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA OAB - RO6897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRITH NAYARA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar 

recolhimento de custa de diligência do Oficial de Justiça conforme certidão 

de id:27848819

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-20.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO (REQUERIDO)
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Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar 

recolhimento de custa de diligência do Oficial de Justiça.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-64.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU Ofício n.º 039/2020 Dados do processo: Processo: 

1000125-64.2020.8.11.0099; Valor causa: R$ 34.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Restabelecimento]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA Parte Ré: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Assunto: IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO 

Prezado(a) Senhor(a): Por determinação do MM. Juiz de Direito Dante 

Rodrigo Aranha da Silva, encaminho cópia da sentença proferida nos 

autos, para implantação imediata do benefício à parte autora, conforme 

documentos em anexo. COTRIGUAÇU, 22 de abril de 2020 

Atenciosamente, CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

A(O) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000040-78.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000040-78.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS PIRES MOREIRA REQUERIDO: SANDRA 

MARCIA SCHUH S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de 

Petição intitulada “Ação de divórcio direto consensual, partilha de bens, 

alimentos e direito de visitas” ajuizada por ANTÔNIO MARCOS PIRES 

MOREIRA e SANDRA MÁRCIA SCHUH PIRES. Depreende-se da Inicial que 

as partes são casadas sob o regime da comunhão parcial de bens desde 

03.11.2001, conforme certidão de casamento juntada. Informaram que são 

genitores das menores N. P. M. e N. K. S. P, nascidas, respectivamente, 

em 16.06.2008 e 04.11.2002, conforme certidões de nascimento juntadas 

aos autos. Através de transação extrajudicial, resultante de conciliação, 

as partes resolveram por fim acordaram quanto ao divórcio, partilha de 

bens, guarda e alimentos, frisando que a requerente deseja voltar a utilizar 

o nome de solteira. Por isso é que se requer a homologação do acordo. Em 

manifestação, o Ministério Público foi favorável à homologação do acordo 

extrajudicial. Estas eram as informações existentes, estando o processo 

concluso. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim 

está disposto o art. 4º do ECA: 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. [...] Do apontado, observa-se o dever da família quanto à 

efetivação do direito à alimentação da criança e do adolescente. O dever 

arrolado é decorrente não apenas da própria literalidade da Constituição 

Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o contorno de solidariedade 

que deve permear a vida em família, especialmente em favor dos mais 

necessitados (crianças, adolescentes, idosos, portadores de 

necessidades especiais, etc.). Neste contexto é que André Rodrigues 

Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera: Mas a garantia da saúde 

não envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela alimentação é uma 

realidade. Promover uma nutrição adequada significa prevenir doenças 

decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente ou obesidade 

infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório que os Estados 

Unidos da América lutam contra a obesidade de sua população – não 

apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de obesidade mórbida 

e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação com o tema. As 

escolas públicas e particulares das cidades mais desenvolvidas adotam 

cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram no conteúdo curricular 

noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da Criança e do 

Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel (coord.). Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33). Não é por outro 

motivo que não a relevância do direito em destaque que consta no ECA o 

art. 22, o qual está assim grafado: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. Em comentário sobre o aludido artigo, Murilo José 

Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam que: Interessante 

observar que a obrigação alimentar não cessa com a eventual 

emancipação do adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei Civil, se 

estender para além da adolescência), e o quantum devido deve atender às 

necessidades básicas de alimentação, educação, saúde, habitação, 

segurança etc., do filho, atendendo às possibilidades dos pais, para cuja 

aferição devem ser considerados, inclusive, sinais exteriores de riqueza 

por estes apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente anotado e 

interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 

Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26). Ficou pactuado entre as 

partes que a prestação de alimentos será feita por ANTÔNIO, 

mensalmente, na quantia equivalente a 21% do salário-mínimo vigente, hoje 

correspondente ao valor de R$219,45 (duzentos e dezenove reais e 

quarenta e cinco centavos), reajustáveis a cada ano com o aumento do 

salário referência. Conclui-se, neste ponto, que possuem direito à 

alimentação as menores, correspondendo a um dever àquele que possua 

o poder familiar. II.2 DA GUARDA COMPARTILHADA Inexiste qualquer 

notícia de risco as menores, o que inclusive retira o caso do raio de 

incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o Código Civil, 

como, por exemplo, os arts. 1583 e ss. Pelo art. 1583 do Código Civil, 

verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. §1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua ( art. 1.584, § 5 o ) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. §2º Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. §3º Na guarda 

compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será 

aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. §5º A guarda 

unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos 

genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou 

prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações 

que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a 

educação de seus filhos. Assim, devem os genitores comprometem-se a 

desempenhar o encargo de forma satisfatória, compartilhando a tomada 

de decisões acerca das menores. Pactuou-se que a guarda das menores 

será compartilhada. Logo, considerando que estão resguardados os 

interesses das menores, não há razão para se opor quanto a este ponto 

do acordo. II.3 DO DIVÓRCIO Necessário esclarecer que a Emenda 

Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pela leitura do novel 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que para a dissolução do 

vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi suprimida a 

exigência de prazo de separação de fato e afigura-se desnecessária a 

aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o 

ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do 

divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No presente caso, ambos 
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os cônjuges manifestaram de forma consensual a pretensão de dissolver 

o vínculo matrimonial. II.4 DO NOME DE SOLTEIRA A requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja SANDRA MÁRCIA SCHUH. II.5 DOS 

BENS Informou-se que na constância da união o casal adquiriu somente o 

bem imóvel denominado: lote n.º 14 da QD n.º 19, com área de 360,00m², 

localizado no Loteamento Zona Residencial ZH-01, em Juruena/MT. O bem 

ficará em sua totalidade com a requerente SANDRA e será transferido no 

prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta sentença 

homologatória. II.6 DO ACORDO REALIZADO Em relação ao que consta no 

acordo, não se verificam condições absurdas (a ponto de se prever o 

inadimplemento), mas especialmente não se observa desprezo ao direito 

dos menores. Por conta disso, a decretação do divórcio e a homologação 

do acordo é consequência natural e correta. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que passa a 

ser parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de ANTÔNIO MARCOS 

PIRES MOREIRA e SANDRA MÁRCIA SCHUH PIRES, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja SANDRA MÁRCIA SCHUH. Com isso, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. DEFERIDA a gratuidade 

“da justiça”, embora compita à parte-autora o pagamento das custas e 

despesas processuais, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos 

(art. 98, §3º, do CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS incabíveis na 

espécie, ante a inexistência de litigiosidade. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora; 2. Transitada em 

Julgado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registro Civil da Cidade de 

Juruena/MT para que proceda à devida averbação na certidão de 

casamento nº 226, do livro B-01, fl. 226 (encaminhar a referida certidão 

juntamente com o ofício); 3. Após, ARQUIVAR os autos; Publicar. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000481-93.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI DA SILVA ALVES OAB - RO9343 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA STEIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000481-93.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: CATIA STEIN 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO A COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, por 

seu procurador legalmente constituído e habilitado, moveu a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor da parte-executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial. Juntaram-se documentos, 

dentre eles a Cédula de Crédito Bancário. Conforme se depreende dos 

autos, a parte-exequente informa que a parte-executada quitou o débito, 

requerendo, portanto, a extinção do processo. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença. II 

FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO Tendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação, conforme informado pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. HAVENDO penhora feita, autoriza-se 

o levantamento (inclusive a partir de petição da executada). DEIXA-SE DE 

CONDENAR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista que não 

vou angularização processual. Não tendo havido a regularização 

processual, a intimação se dá com a publicação da sentença (em 

Secretaria). Não tendo havido citação, SEM custas e demais 

condenações, bem como desnecessária a intimação. III DELIBERAÇÕES 

FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000090-75.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL 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 recorrida 

a apresentar contrarrazões no prazo legal. COTRIGUAÇU, 20 de abril de 

2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-16.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & FAVARETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATTANA (EXECUTADO)

 

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 

1000331-16.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime a parte exequente acerca da devolução do 

AR e se manifeste no prazo legal requerendo o que entender de direito. 

DOM AQUINO, 1 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) ERICK LEITE 

FERREIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-50.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000665-50.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

NILZO SOARES DE ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária entre 

as partes acima nominadas. Processo em ordem e não havendo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 10 de junho de 2020 às 17h00min. Intime-se a parte 

Autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-31.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS GUIMARAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento e/ou deferimento de beneficio previdenciário c/c pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars e pedido de 

justiça gratuita proposta por CARLOS DOS SANTOS GUIMARAES DE 

ALMEIDA em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. Afirma, que exerceu a função de trabalhador rural 

durante toda sua vida. Todavia, foi vítima de acidente de moto, no qual 

sofreu politraumatismo, que resultaram em sequelas graves, que lhe 

retiram a capacidade laborativa. Narra o pedido inicial que a parte autora 

requereu a aposentadoria por invalidez em 13/09/2000, recebendo desde 

então o benefício n.1187653737, o qual foi indevidamente cessado em 

31/07/2018, sob fundamento de “não atendimento a convocação posto”. 

Relata que o autor somente teve conhecimento do corte/cessação do seu 

benefício mais de 60 (sessenta) dias após sua ocorrência, tendo em vista 

tratar-se de pessoa simples, humilde e analfabeta e, mensalmente 

dirigia-se ao banco e sacava junto ao caixa eletrônico o valor mensal, 

somente ao ter rejeitado o pedido de saque foi que descobriu que, em 

verdade, encontrava sacando mensalmente o valor do limite de sua conta 

bancária. Informa que ao ser informado pelos atendentes do banco desta 

situação procurou pelo INSS, através do canal de atendimento 135, sendo 

informado que NÃO havia mais possibilidade, ante o escoamento do prazo, 

de recorrer administrativamente da decisão respectiva, sendo 

aconselhado a proceder pedido/requerimento de novo benefício. Assim o 

fez, sendo agendada nova perícia para 12/11/2018. Aduz, que o pedido 

administrativo de benefício previdenciário de n. 6251410357 formulado 

pelo Autor junto a Autarquia Previdenciária, restou indeferido pelo INSS em 

data de 12/11/2018, sob fundamento de “falta de comprovação como 

segurado. Ao final pugna pelo deferimento da tutela de urgência de modo 

que seja concedida RESTABELECIMENTO IMEDIATO do benefício 

Aposentadoria por Invalidez. É o relatório. Decido. I – DO RECEBIMENTO 

DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos 

dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da 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. V - DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos, CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais. VI – 

DA TUTELA DE URGÊNCIA Para a concessão da tutela antecipada é 

necessário o preenchimento de dois requisitos legais: a verossimilhança 

das alegações e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, caso 

se aguarde o provimento final da ação. No caso posto em exame, a parte 

autora, sem sombra de dúvida, demonstra o periculum in mora a autorizar 

a antecipação dos efeitos da tutela. Não nos escapa a urgência 

necessária na prestação da tutela jurisdicional em casos como o presente, 

ainda mais ao considerarmos o importante caráter social dos direitos ora 

veiculados. De igual forma, no que tange à verossimilhança das 

alegações, verifico que a prova documental juntada aos autos, é 

suficiente, por si só, para que se antecipem os efeitos da tutela 

jurisdicional, haja vista, que os laudos juntados demonstraram que o 

requerente sofreu politraumatismo em acidente de trânsito e encontra-se 

com dificuldades para exercer atividades laborais, bem como, se 

encontrava aposentado até a revogação do benefício. Isto posto, DEFIRO 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora, 

posto que presente o requisito da verossimilhança necessária para sua 
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concessão (art. 300, NCPC), e determino que o Instituto Nacional da 

Seguridade Social INSS restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

Benefício de Aposentadoria por Invalidez, sob pena de multa, a ser 

definida por este juízo, e crime de desobediência por parte da pessoa 

responsável pelo cumprimento desta determinação, sem prejuízo de 

eventual configuração de ato de improbidade administrativa VII – DA 

CITAÇÃO Cite-se e intime-se o requerido para apresentar contestação no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando o 

réu ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo preliminares, vista ao autor para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o requerente da 

presente decisão. Em busca da observância aos princípios da celeridade 

processual e instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o 

art. 188 do NCPC, determino que cópia desta decisão sirva como 

mandado/intimação/ofício no que couber. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46783 Nr: 850-76.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B

 Código nº. 46783

Vistos e etc.

MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA SANTOS foi denunciada pelo 

Ministério Público Estadual pela suposta prática delito tipificado no artigo 

180, caput, do Código Penal.

Em audiência realizada à ref. 37, foram oferecidas ao acusado as 

condições de suspensão condicional da pena, que foram integralmente 

aceitas pelo réu.

 À Ref. 48 foi certificado o cumprimento integral das condições impostas.

O MPE à ref. 51 pugnou pela extinção da punibilidade do agente ante ao 

cumprimento dos termos da suspensão condicional da pena imposta.

É o relatório. Decido.

Analisando os termos da suspensão condicional da pena, proposta ao 

acusado, bem como a juntada de ref. 48, observa-se que o acusado 

cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas, o que impõe a 

extinção da punibilidade do acusado.

Isto posto, diante da expiração do período de prova sem qualquer 

revogação, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA SANTOS 

devidamente qualificada nos autos, em relação ao fato que lhe foi 

imputado neste feito.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se o réu e cientifique-se o MPE.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-54.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA DE ARAUJO POMBAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000268-54.2020.8.11.0034. REQUERENTE: KENIA DE ARAUJO POMBAL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DOM AQUINO Vistos. Como cediço, fora 

promovida reunião com os procuradores dos exequentes, representantes 

e procuradores da fazenda executada e, também, com o profissional 

técnico nomeado para a realização dos trabalhos de liquidação nos autos 

em data de 08.08.2017, oportunidade em que acordou-se a realização de 

duas (02) perícias técnicas por categoria de servidor, restando pendente, 

por sua vez, a apresentação de nova proposta de honorários pelo expert. 

Assim, diante de tais considerações, forte na cooperação entre as partes 

e duração razoável do processo, como também, visando atender aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, princípios estes consagrados 

entre os arts. 5º e 10, da nova Lei Adjetiva Civil, DETERMINO a suspensão 

do presente feito, até a apuração do percentual a ser executado. Por 

conseguinte, AGUARDEM-SE os autos em secretaria. CIENTIFIQUEM-SE as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-30.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ORICO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-30.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ORICO ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

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

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 03/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 22 de 

abril 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: 1000253-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DELFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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))

 

Processo n. 1000253-22.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O, para manifestar sobre o teor 

da petição de id. n. 31372635 e documento(s) de id. n. 31372634 e 

31372633, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. DOM AQUINO, 22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

EDVAN ALMEIDA TORRES 22/04/2020 10:05:56

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-53.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000723-53.2019.8.11.0034. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

FRANCISCO DA SILVA 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. 29385107, dentro do prazo legal, Id. 29388952, porém a impugnação 

anexa ao Id. 30191380, foi considerada intempestiva, conforme certidão, 

Id. 30203037. Cumpre mencionar, que foi proferido despacho, Id. 

27834069 para autor emendar a inicial, com a finalidade de trazer aos 

autos comprovante de endereço em seu nome ou justificasse o vínculo 

com o comprovante de endereço juntado aos autos, Id. 27457224. Por sua 

vez, o autor emendou a inicial (Id. 29153051) trazendo aos autos o 

comprovante de endereço em nome de Rosangela Aparecida da Silva, sua 

genitora, conforme observa-se dos documentos pessoais, Id. 27457224. 

Dessa forma, considerando que o autor emendou a inicial, e 

consequentemente havendo nos autos a contestação, a impugnação, bem 

como já ter sido realizada a audiência de conciliação, passo a analisar os 

autos. Das preliminares. Da inépcia da inicial – ausência de documentos 

essenciais para a propositura da ação - 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 – ausência de pretensão 

resistida. Em preliminar a Requerida arguiu ausência de interesse de agir 

por falta de prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não 

merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a 

discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo 

assim rejeito a referida preliminar. Não havendo mais preliminares, passo 

ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência 

de débito c.c. indenização por danos morais e materiais, proposta por 

Paulo Henrique Francisco da Silva Santos em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos presentes autos. Em síntese 

alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 17.11.2017 

no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

referente ao contrato nº. 0318102675, nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta 

o extrato Serasa Experian – Credinet, emitido por informações 

confidenciais, datado de 06.12.2019, Id. 27457224. Notícia na exordial, que 

possui um chip pré-pago, sempre utilizou essa modalidade, onde 

carregava o mesmo periodicamente, no entanto teve seu nome incluído 

indevidamente no Serasa pela Requerida, como observar-se no Processo 

nº. 8010442-76.2015.8.11.0034. Assevera que ao tentar efetuar uma 

compra a prazo e para sua surpresa e tamanha indignação, foi-lhe 

negado, pois novamente teve seu nome restrito pela Requerida. Afirma 

que possui e utiliza telefone da operadora em questão, porém é de cartão, 

modalidade pré-pago e que nunca contratou plano pós-pago, e assim 

desconhece o valor do débito que ensejou a restrição lhe imposta. Assim 

alega 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. Consta dos autos que a Requerida na 

data de 18.02.2020, apresentou sua defesa, Id. 29385107, onde em 

preliminar contestou pela ausência de consulta extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito e pela falta de interesse de agir – ausência 

da pretensão resistida. E, no mérito em suma contestou pelo exercício 

regular do direito, vez que o Requerente contratou os serviços da 

Requerida, através da habilitação da linha telefônica nº. 66 99659-0011 

conta 0318102675, com titularidade da linha em nome do autor. E, para 

provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, 

demonstrando a contratação e utilização dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Contesta mais que a parte pagou normalmente pelas faturas 

dos meses de agosto; setembro e outubro de 2017, no entanto ficou 

inadimplente nos meses de novembro; dezembro de 2017 e janeiro de 

2018 no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete 

centavos), valor do qual o autor alega desconhecer. Contesta ainda que 

todas as faturas foram encaminhadas no endereço informado pelo autor 

quando da habilitação da linha telefônica, conforme prints anexos, e mais 

contesta pela regularidade da cobrança, pela inexistência de danos 

morais, e mais pela aceitação de telas sistêmicas eletrônicas como meio 

de prova e ao final pela improcedência. Por sua vez, a impugnação, Id. 

30191380, apresentada nos autos foi considerada intempestiva, conforme 

certidão, Id. 30203037 Inicialmente, em pesquisa ao sistema PJe através 

do número da Ação nº. 8010442-76.2015.8.11.0034, informado pelo autor 

em sua exordial, observo que o valor de R$ 175,37 (cento e setenta e 

cinco reais e trinta e sete centavos), bem como o contrato nº. 0208844145 

e a data de restrição 10.08.2015, contidos naquela ação são diferentes 

dos discutidos nesta ação, logo não havendo conexão ou litispendência 

com a presente ação, por terem objetos e causa de pedir diferentes. No 

mais, cumpre salientar que naquela ação foi julgada procedente em razão 

da operadora Vivo S.A., não ter comprovado a contratação daquele 

contrato acima mencionado, logo a Ação nº. 8010442-76.2015.8.11.0034 

não tem correlação com a presente demanda, assim não fazendo coisa 

julgada. Sendo assim, feitas essas ponderações passo a analisar o mérito 

da presente ação. Pois muito bem. É sabido que 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 prints de telas sistêmicas, referente a 

linha telefônica n. 66 99659-0011, conta 0318102675, onde por sua vez 

demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. 

Saliento, que através dos prints anexos a contestação que o autor 

efetuou o pagamento de algumas faturas referente aos meses de agosto; 

setembro e outubro de 2017, no entanto deixou de pagar pelas faturas 

dos meses de novembro; dezembro de 2017 e janeiro de 2018 no valor de 

R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), ficando 

inadimplente por falta de quitação dos boletos. Ademais a demonstração 

de que o autor efetuou o pagamento de algumas faturas anteriores, como 

verifica-se dos prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a 

existência de relação jurídica entre as partes. No mais, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 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 do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

De tal modo, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora 

a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao Requerente comprovar que não utilizou dos serviços 

cobrados pela Requerida referente a linha telefônica 66 99659-0011, 

conta 0318102675, trazendo aos autos o comprovante de pagamento das 

faturas questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Quanto a 

alegação da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição 

restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do 

STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 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 o 

Requerente ao pagamento do valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), constantes do extrato anexo aos autos, Id. 
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27457224, 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: 1000003-52.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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: 

1000003-52.2020.8.11.0034. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 29768610, com documentos (faturas, Id. 

29768620/29768621), dentro do prazo legal, porém não houve 

impugnação, conforme certificado o decurso de prazo, Id. 30211644. Das 

preliminares. Da inépcia da inicial ante ausência de documento 

indispensável, por falta de juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, quanto a este indefiro o 

pleito da juntada aos autos do comprovante original do extrato de 

negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o princípio 

da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite no 

Juizado Especial. Da petição inicial confusa e contraditória. Ausência de 

versossimilhança das alegações autorais. Rejeito, uma vez que a inicial 

preenche os requisitos do artigo 319 e seguintes do NCPC. 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 Roberto Carlos Rodrigues em 

desfavor do Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados. Em síntese, 

alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

10.02.2015, no valor de R$ 290,48 (duzentos e noventa reais e quarenta e 

oito centavos) – referente ao contrato 923565401000072, nos órgãos de 

restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar junta o extrato Crednet, emitido através de informações 

confidenciais, datado de 07.11.2019, Id. 27768903. Assevera, que foi 

surpreendido com a informação de estar com seu nome e CPF inseridos 

no rol de inadimplentes e que ao tentar entender os motivos da situação 

vexatória em ficar sem crédito no mercado, requereu junto ao serviço de 

proteção ao credito o extrato e foi novamente surpreendido e com isso 

descobriu a restrição lhe imposta pela Requerida. Afirma que tentou 

resolver de forma amigável, e ainda informou que desconhece o débito 

cobrado pela Requerida e que tudo não passa de um grave erro, porém a 

Requerida não se dignou em resolver e tampouco diligenciou para cessar 

os danos causados. Alega 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 a audiência de conciliação em 04.03.2020, Id. 29864001, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, 

Id. 29768610, a Requerida contesta em sede de preliminar pela inépcia da 

inicial ante ausência de documento indispensável e pela petição inicial 

confusa e contraditória. Ausência de versossimilhança das alegações 

autorais. E, no mérito pelo exercício regular do direito e da legitimidade do 

débito, uma vez que o autor é titular do cartão Visa Fácil nº. 

4096.0137.8082.2136, e para comprovar anexa ao contexto da 

contestação print de telas sistêmicas e faturas nos Ids. 

29768620/29768621, demonstrando a contratação dos serviços 

oferecidos. Contesta mais, pela existência de pagamento das faturas e 

utilização do cartão e ainda pela culpa exclusiva do consumidor e pela 

inexistência de ato ilícito e pela ausência de pressupostos da 

responsabilidade objetiva, e pela inexistência de dano moral ao fato que o 

autor não comprovou o dano seja ele patrimonial ou extrapatrimonial. Ainda 

contesta, pela litigância de má-fé em razão da parte autora alterar a 

verdade dos fatos e ao final pela improcedência da ação. Contudo, não 

houve impugnação, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 30211644. 

É certo que 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. Sendo assim, em 

análise ao conjunto probatório, verifica-se que o Requerido anexou aos 

autos faturas referente ao cartão de crédito Visa Fácil nº. 

4096.0137.8082.2136, onde observa-se que o autor se utilizou do cartão 

de crédito, bem como que efetuou o pagamento de algumas faturas e, 

ainda consta que deixou de pagar pelas faturas em sua integralidade 

assim gerando encargos de atraso, logo ficando inadimplente. Ademais, 

desses documentos juntados pela parte Requerida em sua contestação, o 

Requerente tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugna-los, no entanto 

deixou este prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual é considerado 

autêntico, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. 

Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido o documento. ” Apesar disso, 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 forma, demonstrando que o autor 

manteve relação jurídica contratual com a Requerida, através da 

contratação e utilização do cartão de crédito Visa Fácil nº. 

4096.0137.8082.2136. Portanto, tem-se que o valor de R$ 290,48 

(duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) – referente ao 

contrato 923565401000072, o qual foi restrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, é devido pela Requerente em face da Requerida. Por conseguinte, 

competia ao Requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da 

referida dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. De tal modo, 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. Assim, 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. 

Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao autor comprovar que não tinha vínculo contratual decorrente 

do cartão crédito Visa Fácil nº. 4096.0137.8082.2136, com a Requerida. 

Nesta condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a 

conduta culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. 

Por sua vez, quanto a alegação de litigância de má-fé, não vislumbro ao 

caso presente as hipóteses do artigo 80 e seguintes do NCPC. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento 

das preliminares, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000004-42.2017.8.11.0034. REQUERENTE: RAPHAEL SCHWARZ 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado 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. 5489120, dentro do prazo legal, Id. 

5490817 e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 5541483, no prazo 

legal, Id. 5576862. Da preliminar. Da Incompetência ratio territoriae. Deixo 

de acolher, uma vez que o autor comprovou nos autos que Juliana Martins 

Baptista é a sua convivente, conforme certidão de nascimento do filho, 

anexa aos autos Id. 6783286. Não havendo mais preliminares, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais proposta por 

Raphael Schwarz em face de Oi S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Notícia na exordial que teve o seu nome e CPF inscritos 

indevidamente no cadastro de inadimplentes em 06.09.2012 no valor de R$ 

406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos), do qual 

desconhece. E, para comprovar anexa o extrato Serasa Experian – 

Crednet, emitido por informações confidenciais, datado de 15.12.2016, Id. 

4568766. Aduz que na data de 15.12.2016 ao se dirigir até a 

concessionária Ariel (VW), ficou impedido de realizar o financiamento do 

veículo Gol, em razão da restrição lhe imposta. Assevera que indignado 

entrou em contato com a central de atendimento da Requerida, onde 

informou que o débito constante em seu CPF não foi por ele contraído, pois 

jamais havia realizado qualquer tipo de contratação com a Requerida, 

solicitando a baixa da restrição. Afirma que o preposto da empresa 

informou que “nada poderia fazer”, visto que em seu sistema constava o 

débito em nome do autor, assim não obtendo êxito administrativamente e 

não restando alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada 

audiência de conciliação em 09.03.2017, Id. 5069359, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 5489120 a Requerida 

contesta em preliminar pela incompetência ratio territoriae. E, no mérito em 

suma contesta que o autor contratou os serviços, através da linha 

telefônica 41 3457 1834, contrato nº. 815.349.127-8 desde 10.08.2006, do 

qual foi posteriormente cancelado em 05.04.2013 pela inadimplência no 

valor total de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois 

centavos), e, para provar anexa ao Id. 5489132 print de telas sistêmicas. 

Ainda contesta que autor pagou normalmente pelas faturas do terminal 

fixo 41 34571834 referente aos meses de novembro de 2007 a julho de 

2012, no entanto ficou inadimplente nos meses de agosto e setembro de 

2012, no valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois 

centavos), do qual alega desconhecer. Contesta mais, pela inexistência de 

dano moral e ainda faz pedido contraposto para a parte ser compelida ao 

pagamento do valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois 

centavos), e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, o autor 

impugnou Id. 5541483, ao fato que a Requerida não trouxe nenhum 

documento assinado que comprove a contratação e mais impugna as telas 

sistêmicas por terem sido produzidas de forma unilateral, e ao final reitera 

os pedidos da exordial pela procedência da ação. Consta dos autos que 

foi proferido despacho, Id. 7930688, em decorrência da blindagem da 

parte Requerida, e os autos permaneceram 180 (cento e oitenta) dias 

suspenso, findo o prazo a parte autora foi intimada a se manifestar nos 

autos em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, Id. 29540519, onde manifestou pelo prosseguimento do feito, Id. 

30472208. É sabido que 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 prints de telas sistêmicas, referente a linha 

telefônica n. 41 34571834, contrato 815.349.127-8, onde por sua vez 

demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. 

Saliento, que através dos prints anexos a contestação que o autor 

efetuou o pagamento de algumas faturas referente aos meses de 

novembro de 2007 a julho de 2012, no entanto deixou de pagar pelas 

faturas dos meses de agosto e setembro de 2012, no valor de R$ 406,22 

(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos), ficando inadimplente 

por falta de quitação dos boletos. Ademais a demonstração de que o autor 

efetuou o pagamento de algumas faturas anteriores, como verifica-se dos 

prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes. No mais, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do Requerente, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes. Sendo assim, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal 

modo, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao Requerente comprovar que não utilizou dos serviços 

cobrados pela Requerida referente a linha telefônica 41 34571834, 

contrato 815.349.127-8, trazendo aos autos o comprovante de pagamento 

das faturas questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. 

Nesta condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a 

conduta culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. 

Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não 

acolhimento da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Outrossim, JULGO pela 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar o Requerente 

ao pagamento do valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e 

dois centavos), do qual será acrescido de juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Após 

o trânsito em julgado, o Requerente deverá ser intimado, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o 

valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do 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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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000006-12.2017.8.11.0034. REQUERENTE: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado 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. 7290833, dentro do prazo legal, Id. 

7293844 e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 7364905, no prazo 

legal, Id. 7366038. Fundamento e decido. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais proposta por 

Eliane Alves de Oliveira em face de Oi S.A., devidamente qualificadas nos 

autos. Notícia na exordial que teve o seu nome e CPF inscritos 

indevidamente no cadastro de inadimplentes em 29.07.2013 no valor de R$ 

223,36 (duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), do qual 

desconhece. E, para comprovar anexa o extrato Serasa Experian – 

Crednet, emitido por informações confidenciais, datado de 15.12.2016, Id. 

4568887. Aduz que ficou impedida de realizar o financiamento da casa 

própria no início de dezembro/2016 na Caixa Econômica Federal, em razão 

da restrição lhe imposta. Afirma que procurou a Requerida e o preposto da 

empresa informou que certamente deverá tratar de fraude com os dados 

da autora, no entanto não estava autorizado a dar baixa da restrição, 

solicitando que aguardasse o prazo de 90 (noventa) dias para que a 

operadora pudesse analisar, porém não obtendo êxito não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada audiência de 

conciliação em 17.05.2017, Id. 7257051, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Contestação, Id. 7290833 apresentada no prazo 

legal, Id. 7293844, onde a Requerida em suma contesta que a autora 

contratou os serviços, através da linha telefônica 65 3451 1701, contrato 

nº. 5047108259 desde 01.12.2012, do qual foi posteriormente cancelada 

pela inadimplência no valor de R$ 223,36 (duzentos e vinte e três reais e 

trinta e seis centavos), e para provar anexa ao contexto da contestação 

print de telas sistêmicas. Ainda contesta que autora pagou por algumas 

faturas e mais que as faturas foram encaminhadas no endereço 

informado pela autora do qual é o mesmo contido no preâmbulo da exordial 

e pela inexistência do dano moral, ainda faz pedido contraposto para a 

parte ser compelida ao pagamento do valor de R$ 223,36 (duzentos e 

vinte e três reais e trinta e seis centavos), e ao final pela improcedência 

da ação. Por sua vez, a autora impugnou Id. 7364905, ao fato que a 

Requerida não trouxe nenhum documento assinado que comprove a 

contratação e mais que desconhece a contratação do telefone 65 3451 

1701 e ao final reitera os pedidos da exordial pela procedência da ação. 

Consta dos autos que foi proferido despacho, Id. 7938391, em 

decorrência da blindagem da parte Requerida, e os autos permaneceram 

180 (cento e oitenta) dias suspenso, findo o prazo a parte autora foi 

intimada a se manifestar nos autos em termos de prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, Id. 272255651, porém deixou transcorrer o 

prazo in albis, Id. 29542091. Pois muito bem. Examinando o conjunto 

probatório, observa-se da gravação, anexa aos autos, Id. 7290835, que a 

parte autora ao ser questionada pela “... a atendente Helena se efetuou 

alguma reclamação do terminal fixo junto com o advogado, ela disse que 

não se lembrava, por que mora na fazenda, e que vem somente uma vez 

ao mês a cidade e que naquele dia estava na cidade, e ainda disse que 

tempos atrás, esteve na casa um rapaz perguntando se ela tinha o nome 

restrito, e disse que sim....só isso...” Por sua vez, atendente disse a 

autora que o nome do advogado é Carlos Henrique Barbosa, e a 

perguntou se a mesma a conhece ela disse que por nome 

não......posteriormente a atendente informa que a linha questionada é 65 

3451 1701, e autora afirma que esse número era dela, e ainda confirma 

para atendente que o mesmo ficava localizado na Avenida Costa e Silva, 

Beira Rio.... e ao final a atendente disse que ia cadastrar para ficar 

registrado o contato e que qualquer coisa entraria em contato e pede para 

autora confirmar seu CPF para ficar registrado o contato. Ainda na 

gravação observa-se que autora confirma seu “... CPF 022.043.171.01, e 

a atendente disse que irá verificar o que aconteceu e que qualquer coisa 

entra em contato novamente ... “ Desta forma, dos prints anexos e da 

gravação demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, 

afastando assim quaisquer indícios de fraude na contratação, haja vista 

que a autora confirma na gravação que a linha 65 3451 1701 lhe 

pertencia. Portanto, válidos são os documentos apresentados pela 

Requerida, onde por sua vez demonstra claramente que houve a 

contratação dos serviços referente a linha telefônica. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes. Assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a autora comprovar que não contratou os serviços de telefonia 

oferecidos pela Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Diante disso, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Outrossim, JULGO pela 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a Requerente 

ao pagamento do valor de R$ 223,36 (duzentos e vinte e três reais e trinta 

e seis 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 n. 9.099/95, submeto a decisão do 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: 1000726-08.2019.8.11.0034
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LEANDRO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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: 

1000726-08.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEANDRO DE LARA 

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 em 18.02.2020, Id. 29343021, 

com documentos (Faturas – Id. 29343022), porém não houve impugnação. 

Da preliminar. 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 
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declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos com 

pedido de liminar, proposta por Leandro de Lara em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos presentes autos. Em síntese 

alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 02.12.2019 

no valor de R$ 146,09 (cento e quarenta e seis reais e nove centavos), 

referente ao contrato nº. 0373843701, nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta 

o extrato produto consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, 

datado de 06.12.2019, Id. 27522167 Notícia na exordial, que na tentativa 

de realizar compras em um determinado estabelecimento comercial, fora 

submetido a processo de aprovação de cadastro, e, após análise foi 

informado que existia uma restrição em seu nome promovida pela 

Requerida, e por ter sido impedido e ter sua compra cancelada, requereu 

uma consulta em seu CPF e constatou que de fato seu nome e CPF 

estavam restritos. Aduz que desconhece o débito e que não possui débito 

nenhum com a Requerida, e ainda que em razão da restrição teve o seu 

crédito bloqueado na praça, e a vinculação de seu nome na lista de maus 

pagadores, fato este que jamais admitiu, pois sempre priorizou sua boa-fé 

como consumidor. Assevera que diante da arbitrariedade em ter seu nome 

e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Inicialmente, cumpre destacar que foram realizadas duas audiências de 

conciliação, sendo: a primeira em 12.02.2020 – Id. 29165707, onde 

presente estavam as partes, contudo restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Proferida a liminar, em 18.02.2020, Id. 27616595, a 

mesma foi indeferida, e, posteriormente foi determinado a citação e 

intimação da parte requerida, bem como a designação de audiência de 

conciliação. Ato contínuo, foi realizada uma outra audiência de conciliação 

na data de 11.03.2020, onde presentes estava apenas a preposta da 

empresa, a qual requereu a extinção do feito, em razão da ausência 

injustificada do autor mesmo tendo sido intimado através de seu 

advogado, conforme consta da ata de audiência, Id. 30160479. Contudo, 

observa-se dos autos que houve um equívoco, na designação da referida 

audiência de conciliação a qual realizou-se em 11.03.2020, haja vista já ter 

sido realizada a audiência de conciliação na data de 12.02.2020, onde 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Logo, tendo 

ocorrido este equívoco, tenho por bem considerar como válida a primeira 

audiência de conciliação onde ambas as partes se fizeram presentes ao 

ato realizado em 12.02.2020, Id. 29165707, bem como saíram intimadas a 

apresentarem suas defesas, sendo pela Requerida a contestação e pela 

autora a impugnação. Sendo assim, feitas essas ponderações passo a 

analisar o processo. Consta dos autos que a Requerida na data de 

18.02.2020, apresentou sua defesa, Id. 29343021, onde em preliminar 

contestou pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito. E, no mérito em suma contestou pelo exercício regular 

do direito, vez que o Requerente contratou os serviços da Requerida, 

através da habilitação da linha telefônica nº. 66 99693-2067 em 

29.04.2019, no pacote de serviços Vivo Controle Digital – 2GB, o qual 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno. 

E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, e ainda faz a juntada de faturas relativas a linha telefônica 

nº. 66 99693-2067, Id. 29343022, demonstrando a contratação e utilização 

dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a parte pagou 

normalmente pelas faturas dos meses de maio e junho de 2019, no entanto 

ficou inadimplente nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, no 

valor de R$ 146,09 (cento e quarenta e seis reais e nove centavos), valor 

do qual o autor alega desconhecer e em razão da inadimplência o autor 

teve a sua linha cancelada definitivamente em 26.10.2019. Contesta ainda 

que todas as faturas foram encaminhadas no endereço informado pelo 

autor quando da habilitação da linha telefônica, conforme prints anexos, e 

mais contesta pela regularidade da cobrança, pela inexistência de danos 

morais, e ao final pela improcedência. Por sua vez, não houve 

impugnação, apesar da parte ter sido intimada em audiência para 

apresentar a impugnação, logo após a contestação. É sabido que 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 prints de 

telas sistêmicas, bem como faturas em nome do autor, referente a linha 

telefônica n. 66 99693-2067, conta 0373843701, onde por sua vez 

demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. 

Saliento, que através dos prints anexos a contestação que o autor 

efetuou o pagamento de algumas faturas referente aos meses de maio e 

junho de 2019, no entanto deixou de pagar pelas faturas dos meses de 

julho, agosto e setembro de 2019 no valor de R$ 146,09 (cento e quarenta 

e seis reais e nove centavos), ficando inadimplente por falta de quitação 

dos boletos. Ademais a demonstração de que o autor efetuou o 

pagamento de algumas faturas anteriores, como verifica-se dos prints das 

telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação jurídica 

entre as partes, no mais observa-se que a parte não negada a 

contratação apenas diz que desconhece a suposta dívida em seu nome. 

Entretanto, desses documentos juntados pela parte Requerida, o 

Requerente tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugna-los, porém 

deixou este prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual é considerado 

autêntico, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. 

Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido o documento. ” Apesar disso, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo 

assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia ao Requerente comprovar que não utilizou 

dos serviços cobrados pela Requerida referente a linha telefônica 66 

99693-2067, conta 0373843701, trazendo aos autos o comprovante de 

pagamento das faturas questionadas e restritas nos órgãos de proteção 

ao crédito. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da 

preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000393-90.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: FERNANDA BEZERRA DA 

COSTA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 Fernanda Bezerra da Costa em desfavor de Vivo 
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S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de parcial 

procedência em 18.09.2019 – Id. 18184539, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a indenização por danos morais, devidamente 

corrigidas, bem como foi declarada a inexigibilidade do débito, não houve 

recurso, vindo a r. sentença a transitar em julgado em 25.03.2020, Id. 

30683588. Por sua vez, a Exequente requereu a execução da sentença 

(Id. 30944224), vindo a Executada a cumprir com a determinação imposta 

na r. sentença, conforme verifica-se do comprovante de depósito judicial – 

Id. 31266965, bem como pleiteou a extinção da ação nos termos do artigo 

924, inciso II do NCPC, Id. 31267551. Em análise aos autos, observo que a 

Executada informou a este juízo do cumprimento da r. sentença, conforme 

consta do comprovante depósito judicial – Id. 31266965, sendo assim 

entendo que houve o cumprimento da sentença, por parte da Executada. 

Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do valor da 

indenização de danos morais, deve o feito ser extinto pelo cumprimento da 

obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do 

Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos a Exequente, 

observando-se os dados bancários fornecidos, Id. 30944224. Posto isso, 

desnecessárias outras considerações e com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-91.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO AUGUSTO VERGILIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000035-91.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: MARCIANO AUGUSTO VERGILIO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de 

Marciano Augusto Vergílio, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 01.04.2019 (Id. 18823515), onde por sua vez o Executado 

foi condenado a pagar a importância de R$ 286,42 (duzentos e oitenta e 

seis reais e quarenta e dois centavos), atualizada com juros de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, todos a partir da 

citação. Intimada as partes da r. sentença (Id. 19175962 e 19219035), as 

mesmas não interpuseram recurso, vindo a sentença a transitar em 

julgado em 30.04.2019, Id. 19776276. Posteriormente, a parte Executada 

foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 20206238, no entanto deixou 

transcorrer o prazo. Impulsionados os autos para a Exequente se 

“manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 208556849. Por sua vez, 

a Exequente se manifestou requerendo a aplicação de multa no percentual 

de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de 

penhora, conforme certidão, Id. 20969053. Deferido o pleito, Id. 21136700 

foi expedido mandado de penhora, avaliação e intimação, contudo restou 

infrutífera a penhora de bens de propriedade do Executado, certidão da 

Oficial de Justiça Id. 24466239. Intimada a parte Exequente para indicar 

bens passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o 

que for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 24899306, se 

manifestou nos autos indicando como bem passível e penhora de 

propriedade do devedor, 01 (uma) motocicleta, marca Honda CG 150, 

placa NPA-1142, requerendo a expedição de novo mandado de penhora, 

Id. 25099530, deferido o pleiteado, Id. 25735664, e expedido o referido 

mandado de penhora, avaliação e intimação, restou frutífera a penhora, 

conforme auto de penhora e avaliação, Id. 27550992. Posteriormente, o 

Executado deixou transcorrer in albis o prazo de apresentação de 

impugnação à penhora, Id. 29528005. Ato contínuo a Exequente foi 

intimada para indicar de que forma pretende expropriar o bem penhorado 

ou requerendo o que entender de direito, contudo mesmo intimada, Id. 

30385194 deixou transcorrer o prazo, conforme certificado o decurso de 

prazo, Id. 30690116. Pois muito bem, considerando que a Exequente não 

se manifestou, para no caso indicar de que forma pretende expropriar o 

bem penhorado nos autos, conforme auto de penhora e avaliação, Id. 

27550992, ou requerer o que entender de direito, de modo a viabilizar o 

cumprimento da sentença proferida no Id. 18823515, permanecendo 

inerte, deixando-se assim de promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, na forma 

do artigo 485, inciso III, do NCPC. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. Outrossim, determino que se 

libere o bem penhorado nos autos, conforme auto de penhora e avaliação, 

Id. 27550992, uma vez que a Exequente deixou de indicar a forma que 

pretendia expropriar o referido bem penhorado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000259-29.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: PATRICIA VERGILIO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência c.c. indenização por danos morais, interposta por Patrícia 

Vergílio em desfavor do Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de improcedência em 30.08.2019 – Id. 22575165, e procedente o 

pedido contraposto, onde a parte autora foi condenada a pagar o valor de 

R$ 171,43 (cento e setenta e um reais e quarenta e três centavos), do 

qual será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Por sua vez, houve a 

interposição de recurso inominado (Id. 23929806) em face da r. sentença 

proferida nos autos, onde por sua vez a Turma Recursal, por unanimidade 

conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. 

sentença, afastando-se o pedido contraposto e ainda declarando 

inexistente o débito no valor de R$ 171,43 (cento e setenta e um reais e 

quarenta e três centavos), bem como condenando a parte Executada em 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

conforme acórdão (Id. 27515495/27515499), do qual transitou em julgado 

em 17.12.2019, Id. 27515500. Ato continuo, a parte Exequente pleiteou o 

cumprimento do r. acordão que reformou a r. sentença, Id. 27641241, 

sendo, pois, deferido, Id. 28198737, no entanto a parte Executada não 

cumpriu voluntariamente o r. acórdão, Id. 30629480. Posteriormente, 

consta dos autos que a Executada depositou judicialmente o valor devido 

da indenização, conforme comprovante de depósito, anexado Id. 

30686454/30686455, bem como pleiteou a extinção do feito nos termos do 

artigo 924, inciso II do NCPC. Lado outro, a autora se manifestou nos autos 

concordando com o valor depositado e ainda requereu o levantamento do 
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referido valor, conforme consta no Id. 31142082. Em análise aos autos, 

observo que a Executada informou a este juízo do cumprimento do r. 

acórdão, conforme consta do comprovante depósito judicial – Id. 

30686454/30686455, sendo assim entendo que houve o cumprimento da 

sentença, por parte da Executada. Dessa forma, constando dos autos que 

houve o pagamento do valor da indenização de danos morais, deve o feito 

ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta feita, 

proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará Judicial, 

referente ao valor depositado nos autos a Exequente, observando-se os 

dados bancários informados, Id. 31142082. 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-48.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA ITADMIK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000276-48.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:ALINE PEREIRA 

ITADMIK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY FRUTO 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: Sala 2 - 

Conciliadora Data: 01/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA SÃO 

LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

. 20 de abril 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: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Certifico que os 

valores foram vinculados ao processo. Desta forma impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para que forneça os dados da conta, e CPF ou 

CNPJ para o expedição d Alvará. FELIZ NATAL, 22 de abril de 2020. 

RICARDO SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 - TELEFONE: (66) 35851766

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000332-02.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UDERSON PEREIRA DO LAGO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB: ES17315-A para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 

290 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-91.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA FERMINO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

MAURO PAULO GALERA MARI OAB: MT3056-O acerca da Sentença 

prolatada nos autos - ID 31223142.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000697-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KEWIN DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através de seu advogado 

acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 31221437.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000679-69.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUZEBIO SANTANA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000487-39.2019.8.11.0087

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:

ROSILENE DA SILVA BACHIEGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP MT (DEPRECANTE)

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

 

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, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001122-20.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOYA TASCA OAB - SC22976 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ BERTI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUIZO DA 2ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO DE JOINVILE SC 

(DEPRECANTE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da carta precatória, 

independentemente de cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21483 Nr: 90-85.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Solão, Jose Carlos Solão, Francisco 

Solão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 3 0 - 1 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099351-0106531-98.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32094 Nr: 720-39.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO SALVADOR SENN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para apresentar o cálculo atualizado, nos moldes da decisao retro, 

no prazo de 10 dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33905 Nr: 37-65.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Teles Damasio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 0 7 - 5 7 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099208-42.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34020 Nr: 129-43.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Alves de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 4 9 - 2 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106550-07.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34685 Nr: 787-67.2009.811.0087

 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 Odete Richter, CRISTIANFORLEY RICHTER 

PARENTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 6 2 5 - 4 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106544-97.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35938 Nr: 2046-97.2009.811.0087

 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: Amazino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eguivan Pinto, Cartório de Notas e Registral 

Guedes, Sr. Tabelionato Antonio Guedes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosileno Arimatéa Marra - 

OAB:OAB/MG 71.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, Dawison joreu da silva - 

OAB:23407/MT, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte (requerida ) a apresentar 

as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 517-09.2010.811.0087

 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: Raimundo Saurin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 4 7 - 5 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 e 

0106548-37.2020.4.01.9198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 529-23.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozana Berge Afonso, Luana Taira Afonso Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para comprovar nos autos o repasse do valor 

dos honorários de sucumbência no prazo de 10 (dez ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39528 Nr: 1729-65.2010.811.0087

 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: Pedro Andrade de Sena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 4 5 - 8 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106546-67.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 1085-88.2011.811.0087

 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: AILTON MENIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da impugnação de 

fls.183/185, no prazo de 10 (dez ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42296 Nr: 1676-50.2011.811.0087

 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: Jose Gomes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 3 8 - 9 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 e 

0106539-75.2020.4.01.9198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83466 Nr: 2801-19.2012.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COZER LAMINADORA EPP, Antonio 

Cozer, FAGNER LUIS DE COSTA COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Sandro Pissini 

Espíndola - OAB:OAB/SP 198040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação a parte autora, para dar andamento ao feito no prazo de 10 

(dez ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84441 Nr: 396-73.2013.811.0087

 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: Rosalina Leonice de Queiroz, Valdomiro Cangant

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para regularizar o CPF da parte autora junto a 

Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84606 Nr: 566-45.2013.811.0087

 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: CVDS, DALMA REGINA VARGE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT, Paula Ferreira Queiroz - OAB:9337-B, Quécele 

de Carli - OAB:17.062-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o recorrido a apresentar 

as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88335 Nr: 1487-67.2014.811.0087

 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 Tereza de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 3 2 - 8 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106533-68.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90743 Nr: 2845-67.2014.811.0087

 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: TEREZINHA DE ALMEIDA FARIA CHAGAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 3 6 - 2 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106537-08.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90931 Nr: 3000-70.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fl. 83 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91147 Nr: 96-43.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->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: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Candido de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.205 da CNGC impulsiono o feito intimando a autora 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92262 Nr: 868-06.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 5 6 - 1 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106557-96.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94496 Nr: 1998-31.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denize Arvila da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de vista dos autos, para 

manifestação em relação ao petição e documentos de fls. 252/258 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94816 Nr: 2180-17.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Balbinot

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 5 8 - 8 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106559-66.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94838 Nr: 2195-83.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO FAUSTINO DA MOTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 4 2 - 3 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106543-15.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109814 Nr: 2839-55.2017.811.0087

 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: Roberto Bataiello

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 3 4 - 5 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106535-38.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116873 Nr: 3427-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZULÃO MOTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JORDANIA BARCELO DA 

SILVA, para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o comprovante de pagamento da "guia" das custas de distribuição da 

Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 4369-60.2018.811.0087

 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): Lane Mamedes de Oliveira, Marlucia Ferreira 

Mamedes, Rodrigo Ferreira Mamedes, Vanessa Ferreira Mamedes, 

PANTALEÃO ANCELMO FERREIRA

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

- OAB:16.691-A OAB/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariagda Siquieri Gomes 

Scatola - OAB:21.161/OAB-MT

 Intimação da parte autora, para requerer no que entender de direito no 

prazo de 10 (dez ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18465 Nr: 964-07.2004.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RODRIGUES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada (INSS) - Cuiabá - OAB:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

RPV/PRECATÓRIO (s) 0099844-08.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 30771 Nr: 2233-76.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Ribeiro, Ercir Ribeiro Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81428 Nr: 762-49.2012.811.0087

 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: SILDETE MARIA ANACLETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 6 2 8 - 9 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106629-83.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82433 Nr: 1767-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO MARIO VELOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 5 2 - 7 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106553-59.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84660 Nr: 623-63.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Gomes Peppi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 4 0 - 6 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106541-45.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85228 Nr: 1186-57.2013.811.0087

 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 Rodrigues Hora de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 6 0 - 5 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106561-36.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89376 Nr: 1947-54.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Tavares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 1 0 6 5 5 4 - 4 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0106555-29.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119947 Nr: 5372-50.2018.811.0087

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUA COMUNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT/20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ, José Lidio Alves dos Santos e ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob 

pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82876 Nr: 2209-72.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Trisch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para apresentar o cálculo atualizado, nos moldes da decisao retro, 

no prazo de 10 dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89271 Nr: 1921-56.2014.811.0087

 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 - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sthefany Calçados LTDA, Noeli Mallmann de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:MT/13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Eduardo Alves Marçal para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94840 Nr: 2196-68.2015.811.0087

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS KROETZ COMÉRCIO DE SISTEMA 

HIDRÁULICOS ME, LEONICE SOLANGE KROETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 
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OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Jean Carlos Rovaris para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105256 Nr: 268-14.2017.811.0087

 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: JAIME DE OLIVEIRA SELESTINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Autora)para apresentar as contrarrazões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112024 Nr: 4041-67.2017.811.0087

 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: Zemar de Fatima da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Autora)para apresentar as contrarrazões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113716 Nr: 1078-52.2018.811.0087

 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: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemar Norte Leste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicolo - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241/MT

 Intimar a parte requerida para apresentar as contrarrazões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119597 Nr: 5165-51.2018.811.0087

 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: Cristiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promocões de Venda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001116-13.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE FIGUEIREDO LOUREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001116-13.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DE FIGUEIREDO LOUREIRO REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação de ação declaratória de nulidade de 

cláusulas contratuais, com pedido de consignação em pagamento e tutela 

de urgência, aforada por MARIA HELENA DE FIGUEIREDO LOUREIRO em 

face de BANCO DO BRASIL SA. Em síntese alega a autora que, 

objetivando financiamento para adquirir um veículo, celebrou operação de 

crédito bancário com o requerido, solicitando o valor de R$ 39.000,00 

(trinta e nove mil reais), que, somado às taxas e demais encargos, 

alcançou o montante de R$ 40.592,37 (quarenta mil, quinhentos e noventa 

e dois reais e trinta e sete centavos). Para tanto, assinou a cédula de 

crédito bancário, previamente preenchida e apresentada pela instituição 

bancária requerida. Informa que, devido à taxa de juros aplicada, o valor 

financiado foi dividido em 59 (cinquenta e nove) prestações de R$ 

1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), com valor final de R$ 

72.688,00 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Sustenta 

que tais juros e taxas foram aplicados ilegalmente e de maneira abusiva, 

haja vista a cobrança de encargos contratuais ilegais e de juros 

remuneratórios superior à média de mercado, bem como a inexistência de 

previsão contratual acerca dos juros capitalizados, pelo que requer a 

suspensão das aludidas cobranças em sede de tutela antecipada. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. 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, nos termos do art. 98 do CPC. Ademais, verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo. Desse modo, no que 

concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, 

determino a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos 

termos da Súmula 297 do STJ. 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. De largada, cumpre salientar que o 

ordenamento jurídico pátrio estabelece que não há limitação legal para os 

juros remuneratórios nos contratos bancários e que a capitalização 

mensal de juros é autorizada pela MP 2.170-36/2001. Em continuidade, o 

art. 28, §1º, I, da Lei 10.931/04 permite, na cédula de crédito bancário, a 

pactuação dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, nos critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação. Art. 

28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. § 

1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros 

sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se 

for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e 

os demais encargos decorrentes da obrigação. Assim, a arguição 

fundamentada na excessividade dos encargos contratuais, sendo certo 

que as partes avençaram juros de 2,19% ao mês e de 29,69% ao ano, 

dispondo expressamente que a taxa anual de juros seria superior à taxa 

mensal de juros multiplicada por 12, fica, em sede de cognição sumária, 

permitida a cobrança de capitalização de juros mensal, ante a inexistência 

de abusividade a ser reconhecida. Ainda, insta salientar o entendimento 

do STJ estabelecido através da Súmula 382, segundo a qual “a 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”. Nesse sentido: AÇÃO REVISIONAL. 

Financiamento de veículo. Juros remuneratórios de 3,5% ao mês e de 

51,1069% ao ano. Ausência de abusividade. Inexistência de limitação legal 

dos juros remuneratórios em 12% ao ano para as instituições financeiras. 

Recurso improvido. ANATOCISMO. Cédula de crédito bancário. 

Capitalização mensal de juros contratada pela via do duodécuplo. 

Admissibilidade. Lei nº 10.931/2004 admite a capitalização na cédula de 

crédito bancário. Recurso improvido. – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

Encargo não cobrado. Recurso improvido* (TJ-SP – APL: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 77 de 385



013877336201182260100 SP 0138773-36.2011.8.26.0100, Relator: Erson 

de Oliveira, Data de Julgamento: 23/04/2015, 24ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 05/05/2015) Outrossim, a previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada. Assim, tendo em vista que houve contratação na cédula de 

crédito bancário da taxa de juros pela via do duodécuplo (item 12 do 

contrato), a sua cobrança é admitida. Por entender oportuno, trago à baila: 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETP 

22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. [...] 3. Teses para os efeitos 

do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (em vigor como MP 

3.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “a capitalização 

dos juros em periodicidade inferior à anula deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada”. [...] 6. Recurso especial conhecido em 

parte e, nessa extensão, provido”. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. - A capitalização dos juros é admissível quando 

pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, 

permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito 

rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), 

bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir 

da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2. – A Segunda 

Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato 

bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contrata. [...] (STJ 

– AgRg no AREsp: 472504 RS 2014/0025550-4, Relator Ministro SIDNEI 

BENETI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 16/06/2014). Somando-se à isso o princípio pacta sunt 

servanda, que preza pelo cumprimento do pactuado entre as partes, 

preservando-se a autonomia de suas vontades, em sede de antecipação 

de tutela, não vislumbro ilegalidade ou abusividade nas taxas de juros 

remuneratórios ou na capitalização de juros aplicadas pelo banco. Com 

efeito, considerando que a análise da alegada abusividade caberá ao 

mérito da presente ação, por ora, não há como descaracterizar possível 

mora e inadimplência da autora. Diante disso, resta inadmissível a 

determinação para que a parte requerida abstenha-se de postular os 

direitos que entender cabíveis. A corroborar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. DETERMINAR 

ABSTENÇÃO DE AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, 

analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o 

mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento. 2. É 

incabível o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte 

contrária se abstenha de ingressar com ação judicial postulando direitos 

que entenda devidos, podendo, todavia, em sua defesa, demonstrar fato 

modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a fim de alcançar a 

improcedência dos pedidos ou, ainda, buscar, pela via adequada, a 

revogação de eventual medida liminar concedida em seu desfavor. 3. 

Recurso  desprov ido .  (TJ -DF 07163831620188010000  DF 

0716383-16.2018.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Ainda, cabe ressaltar que o ajuizamento de ação revisional, por si só, não 

descaracteriza a mora, conforme consolidado pelo STJ em sua Súmula 

380, no sentido de que “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência 

contratual”. Partindo dessas premissas, indefiro o pedido de tutela 

antecipada. Diante do indeferimento do pedido de tutela antecipada pelos 

motivos já expostos, entendo incabível o deposito de quantia determinada 

unilateralmente pela parte autora e, por ela, considerada como 

incontroversa, com a finalidade de inibir os efeitos da mora. Outrossim, 

cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência de mediação a ser 

agendada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Para tanto, remetam-se os 

autos para o CEJUSC desta Comarca, a fim de que agende a solenidade 

de conciliação ou mediação, prevista no art. 334, do CPC, conforme o 

caso. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, 

deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data 

da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu 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). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 22 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000348-53.2020.8.11.0087. 

AUTOR: ANTONIO CARLINHOS DE JESUS FERREIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. ANTONIO 

CARLINHOS DE JESUS FERREIRA ajuizou ação de concessão de benefício 

previdenciário de 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 laudos e exames médicos produzidos 

unilateralmente pela parte autora que nada mencionam acerca da 

incapacidade laborativa. 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 
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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, 22 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000329-81.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO POTON DALMAGRE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Indea de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000329-81.2019.8.11.0087. IMPETRANTE: RODRIGO POTON DALMAGRE 

IMPETRADO: CHEFE DO INDEA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Rodrigo Poton Dalmagre contra ato da Chefe do Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA de Guarantã do 

Norte/MT, Sra. Irdes Constâncio de Paula, devidamente qualificada na 

inicial, com o argumento de violação de direito líquido e certo e com 

fundamento no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e nos termos da 

Lei nº. 12.016/09. O impetrante narra que é proprietário do imóvel rural 

Fazenda Vale do Iriri, localizada na Linha 38, Gleba Iriri, município de 

Guarantã do Norte -MT, inclusive possuindo inscrição estadual sob o 

número 13.441.042-4. Assevera que, em que pese encontrar-se em área 

de litígio entre os estados de Mato Grosso e Pará, a propriedade é 

reconhecida pelo Estado de Mato Grosso, através da agência fazendária 

situada neste Município. Aduz, em síntese, que se dirigiu à sede do INDEA 

local para solicitar cadastro de sua propriedade e, contudo, foi informado 

da impossibilidade de realização deste, sob o argumento que sua 

propriedade rural está localizada no Estado do Pará, Relata que devido à 

negativa da impetrada, o impetrante encontra-se impossibilitado de emitir a 

Guia de Trânsito Animal – GTA e, consequentemente, de comercializar 

bovinos na região, causando-lhe diversos prejuízos materiais. Aduz que a 

negativa de seu cadastro é arbitrária e ilegal, impossibilitando o exercício 

de sua profissão e atividade econômica. Requereu, liminarmente, a 

imediata realização de sua inscrição no INDEA, possibilitando as emissões 

de GTAs e, por conseguinte, a comercialização de seu rebanho bovino. 

Com a inicial, juntou documentos. A liminar requerida foi deferida sob ID 

19738998, determinando a abertura da inscrição/cadastro junto ao INDEA 

local. Certificada a intimação da autoridade apontada como coatora sob ID 

21208655. Cota ministerial sob ID 21533921, por meio da qual se opinou 

pela procedência, em razão da área ser objeto de disputa entre os 

estados de Mato Grosso e Pará, de modo que o entendimento firmado pelo 

E. Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto a Ação Civil Originária 

nº 714 encontra-se em trâmite, a negativa de registro cadastral pelo INDEA 

mostra-se indevida. O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, 

alegando a ausência de direito líquido e certo e a inexistência de ato ilegal 

ou abusivo, requerendo a denegação da segurança, sob ID 28661008. 

Comprovada a abertura do cadastro de estabelecimento rural e 

exploração pecuária, em observância à liminar concedida, sob ID 

28661009. Interposição de agravo informada nos autos sob ID 29744458. 

É a síntese. Decido. Enuncia o disposto no art. 5º, inc. LXIX, da 
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Constituição Federal de 1988, in verbis: Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido 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. Por sua vez, entende-se por direito líquido 

e certo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado 

na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, 

devendo trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante. (Hely Lopes Meirelles, ob. cit., p. 37). No caso dos autos, 

constato que foi negada abertura de inscrição ao impetrante junto ao 

INDEA/MT, sob a alegação de estar a sua área rural localizada no Estado 

do Pará. Contudo, analisando os documentos acostados pelo impetrante, 

verifico que, em dissonância às afirmações feitas pelo Estado de Mato 

Grosso, a propriedade do impetrante se localiza no Estado de Mato 

Grosso, neste Município de Guarantã do Norte. Com efeito, os documentos 

acostados ao pedido inicial, dentre eles, declaração de produtor primário 

emitida pela EMPAER/MT, cópia do cadastro de contribuinte emitido pela 

SEFAZ e memorial descritivo, todos atestando a localização do imóvel rural 

dentro do município de Guarantã do Norte/MT, nos dão conta de que a 

propriedade do impetrante está localizada no Estado de Mato Grosso. 

Ademais, é de se estranhar o fato do Poder Público recolher os impostos 

correspondentes à propriedade do impetrante, e ao mesmo tempo 

negar-lhe direitos, argumentado que esta não se situa dentro de sua área 

geográfica. No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao Estado ao qual 

pertence a propriedade do impetrante, questão esta discutida no Supremo 

Tribunal Federal, não pode este ficar impedido de realizar atos referentes 

à sua propriedade junto ao INDEA/MT. Assim, fica evidente que o 

impetrado não tem competência para demarcar propriedades, e com isso, 

indeferir de plano as inscrições dos pecuaristas da região, sendo certo 

que sua função é estabelecer fiscalização e promover o andamento da 

agropecuária do Estado de Mato Grosso, ao invés de proibir 

completamente a concessão de licença. Além do mais, insta consignar que 

o Estado de Mato Grosso reivindica uma área de cerca de 2 milhões de 

hectares em face do Estado do Pará, sendo que esta abrange a região do 

Vale XV, tendo sido concedida liminar que a princípio mantêm referida 

região como pertencente ao Estado de Mato Grosso. Sendo certo que, até 

que ocorra decisão final sobre o assunto, não há como prosperar decisão 

que indique a qual Estado Federado pertence tal região. Neste diapasão, 

como os documentos acostados aos autos demonstram que a propriedade 

está localizada no Estado de Mato Grosso, e não se sabendo ainda em 

qual Estado se encontra a propriedade do impetrante, forçoso reconhecer 

que deve prevalecer o local onde está registrada a sua localização, qual 

seja, Guarantã do Norte/MT, uma vez que quem tem competência para 

dirimir este conflito entre os referidos Estados do Mato Grosso e do Pará, 

é o Supremo Tribunal Federal. Assim, estando demonstrada nos autos que 

a propriedade do impetrante se encontra situada no Estado de Mato 

Grosso, aliada à inexistência de comprovação pelo impetrado de que 

referida área se situa no Estado do Pará, e por estar a propriedade sub 

judice, vejo que a concessão do mandamus merece prosperar. Senão 

vejamos a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRODUTOR RURAL - NEGATIVA DE INSCRIÇÃO E 

CADASTRO JUNTO AO INDEA/MT - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL 

RURAL SE LOCALIZA NO ESTADO DO PARÁ - ÁREA DE LÍTIGIO SUB 

JUDICE NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A LOCALIZAÇÃO DA 

PROPRIEDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. Enquanto não decididos os limites territoriais 

dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária n° 714, 

que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a inscrição de produtor 

rural em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da localização 

da propriedade no Estado de Mato Grosso.” (Apelação / Remessa 

Necessária 163175/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016) 

Corroborando com todo o exposto, e consequentemente com o 

acolhimento desta medida de segurança, colaciono o seguinte julgado do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PECUARISTA -SUSPENSÃO DA LICENÇA NO INSTITUTO 

DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO - INDEA/MT - PROPRIEDADE 

RURAL SITUADA EM ÁREA DE LITÍGIO ENTRE DOIS ESTADOS - LIMINAR 

DEFERIDA AO ESTADO DE MATO GROSSO - ÁREA DE RISCO DE 

CONTAMINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA - OBRIGATORIEDADE DE 

FISCALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se ao 

Estado de Mato Grosso foi deferida liminar reconhecendo que a área em 

litígio está compreendida em seu território, este tem a obrigação de 

exercer a fiscalização do rebanho que se encontra nessa região. O risco 

de contaminação de febre aftosa não pode simplesmente impedir a 

concessão de licenças, devendo o Estado, se entender necessário, 

estipular requisitos mais rigorosos e não praticamente impedir a 

comercialização do gado advindo da região.” (TJMT, 2º Câmara Cível, AI 

nº. 46348/2006, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione 

Povoas, j. em 29/11/2006). De forma brilhante, acrescenta a 

Desembargadora Relatora do julgado acima citado: A atitude da autoridade 

Impetrada/Agravante, precisa ser obstada, sob pena de inviabilizar a 

própria criação de gado na região, com perigo de propagação do 

subdesenvolvimento e pobreza pelo grave prejuízo que causará a 

economia local. (TJMT, 2º Câmara Cível, AI nº. 46348/2006, Relatora 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, j. em 29/11/2006). 

Com efeito, observo que, no caso vertente, tratamos de direito líquido e 

certo que deve ser exercido de imediato por trazer em si todos os 

requisitos para sua aplicação, e ainda, vejo que o ato administrativo 

praticado pelo impetrado é ilegal, razões pelas quais acolho o pedido inicial 

do presente mandamus, concedendo sua inscrição junto ao INDEA/MT. 

Diante o exposto, e em razão dos documentos e argumentos acostados à 

inicial, nos termos do no artigo 1.º da Lei nº. 12.016/09, CONCEDO A 

SEGURANÇA INVOCADA, tornando definitiva a liminar deferida às fls. 

22/23, determinando a abertura do cadastro/inscrição do impetrante junto 

ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

incabíveis na espécie, de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal 

Federal. Isento de custas e despesas processuais, conforme preceitua o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à Autoridade Coatora INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, 

para imediato cumprimento. Oficie-se à Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip, relatora do Agravo de Instrumento 

nº 1005018- 07.2020.8.11.0000, acerca do teor desta sentença. Sentença 

sujeita ao obrigatório reexame pelo tribunal (art. 14, §1º, LMS). Findo o 

prazo recursal, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 22 de abril 

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: 1000341-95.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARONEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REQUERIDO)

FABIO DOGLAS MAYER (REQUERIDO)

AMILTON EDER MAYER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação no Juizado Especial designada 

para o dia 04/06/2020 às 14:00h.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000857-74.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOUGLAS RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000857-74.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE DOUGLAS 

RODRIGUES DO NASCIMENTO Vistos, etc. Haja vista a informação da 

parte autora quanto a realização de uma acordo extrajudicial no curso do 

presente processo (Id. 30568018), INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTE nos autos o respectivo termo de 

transação, sob pena de extinção do feito. Ao ensejo, DETERMINO à 

serventia que CERTIFIQUE se já houve o cumprimento das determinações 

expressas na decisão sob Id. 29154487. Com o aportamento da 

manifestação, CERTIFIQUE-SE a serventia, igualmente, e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 20/04/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000168-93.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA OAB - 538.129.801-34 

(REPRESENTANTE)

FERNANDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0014924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000168-93.2020.8.11.0036 Ação Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável Sentença. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens 

proposta por MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA e ANTONIO CARLOS 

CAVALCANTE, todos bem qualificados nos autos. Verifica-se dos autos 

que partes declararam que os filhos do casal possuem 25 e 29 anos de 

idade, razão pela qual a interversão o Ministério Público é dispensada. 

Vieram-me os autos conclusos. Decido. Inexistindo óbice legal, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado entre as partes, para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo CPC. Para isso: a) DECLARO POR SENTENÇA a existência da 

união estável entre MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA e ANTONIO CARLOS 

CAVALCANTE. b) DECRETO a dissolução da união estável do casal, 

pondo fim a sociedade conjugal. c) EXPEÇAM-SE os competentes formais 

de partilha, conforme o referido acordo. DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. P.I.C. Guiratinga/MT, 08/04/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000232-40.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMARY DOS SANTOS VILELA OAB - MT20662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000232-40.2019.8.11.0036 Em cumprimento ao Despacho ID 31356890, 

INTIMO a parte exequente, por meio de sua advogada dativa, via DJe, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos acostando o 

número de CPF do executado, sob pena de extinção da presente fase de 

cumprimento de sentença. Guiratinga/MT, 22 de abril de 2020 KELLVIN 

CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000794-49.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NERY GONCALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000794-49.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 31382318, 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. Guiratinga/MT, 22 de abril de 2020 KELLVIN 

CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000794-49.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NERY GONCALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000794-49.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: NERY GONCALVES DE MENEZES REQUERIDO: 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, AYMORE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO proposta por NERY GONÇALVES DE MENEZES, devidamente 

qualificada nos autos, em face de SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL e OUTRO, igualmente qualificados. As 

partes apresentaram nos autos termo de acordo efetuado 

extrajudicialmente em que transacionam pelo extinção do presente (Id. 

31265050). Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Fundamento e Decido. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo realizado entre as partes, sob Id. 31265050, para 

que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

“b” do CPC. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais. 

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 20/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000814-40.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DOMINGOS BEZERRA CARPENEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000814-40.2019.8.11.0036. 

EXEQUENTE: WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA EXECUTADO: LUCAS 

DOMINGOS BEZERRA CARPENEDO Vistos, etc. 1) CONCEDO a parte 

exequente os benefícios da Justiça Gratuita. 2) CITE-SE a parte 

executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC, 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). 
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3) 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. 4) 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). 5) 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). 6) 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. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 22/04/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000261-90.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000261-90.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES REU: ADAO PAULO 

ROSA DE ANDRADE Vistos, etc. INDEFIRO, por ora, o pedido de 

cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, (Id. 

25734277). Quanto a petição de interposição de recurso de apelação (Id. 

25878374), haja vista que o art. 1010, §3º, do Código de Processo Civil, 

aboliu o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação pelo órgão 

prolator da decisão apelada, cabendo, portanto, ao juízo “ad quem” sua 

apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do referido 

artigo. Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face da interposição do 

Recurso de Apelação sob Id. 25878374 (art. 1.010, §1º do CPC). Por fim, 

esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte apelada e 

caso não interposto apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 22/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000870-73.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WYPYCH JUNIOR OAB - PR09134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

IOLANDO CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000870-73.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA REQUERIDO: IOLANDO 

CORREA DE OLIVEIRA, I. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA Vistos etc. 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à missiva e outros 

com isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente. Cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem não deva 

ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 26/11/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000336-32.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COSTA E CASTRO OAB - MT0022986A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000336-32.2019.8.11.0036 Considerando o recente cadastro da patrona 

da requerente no PJe, INTIMO a parte requerente, por sua advogada 

constituída, para ciência do inteiro teor da Sentença ID 28043231, ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal. Guiratinga/MT, 22 de 

abril de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA 

ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000821-32.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS FERREIRA SANTANA (DE CUJUS)

 

Processo n.º 1000821-32.2019.8.11.0036 Despacho. Vistos, etc. 

Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 01/07/2020 às 13h45min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos. INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 19 de março de 2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000691-42.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OLEOVEG S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VELOSO DE MENDONCA OAB - PR37155 (ADVOGADO(A))

CARLA MARIA MARTINS DOS SANTOS OAB - PR88156 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER - ME (REQUERIDO)

 

Solicitação de Informações de CP

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000732-09.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DE SOUZA SILVA (REU)

NELSON DE SOUZA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000732-09.2019.8.11.0036 Em cumprimento ao Despacho ID 24020220, 

verifica-se que a parte autora peticionou juntando comprovantes de 

recebimento, contudo, até o momento, não manifestou-e acerca do 

restante do despacho, sendo assim, INTIMO expressamente a parte 

autora, por seus causídicos, para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento, junte aos autos instrumento de mandato subscrito 

por duas testemunhas, nos termos do que estabelece o art. 595 do Código 

Civil, sob pena de indeferimento. Guiratinga/MT, 22 de abril de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA 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.: 31305 Nr: 1150-08.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alacildo Nascimento de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Processo n.º 1150-08.2012.811.0036

Código: 31305

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a advogada dativa, mesmo após intimado 

pessoalmente, quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO à defensora, 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, 20/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 675-47.2015.811.0036

Código: 37122

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

1) DEFIRO os pedidos do Ministério Público de Ref. 187.

2) Diante disso, OFICIE-SE à Gerência de Medicina Legal que Rondonópolis 

para que esclareça o segundo item das descrições do Laudo de Lesão 

Corporal 01249A16 (fls. 46): “limitação funcional para a extensão da mão 

direita, com redução da força de apreensão dos dedos da mão direita”, de 

forma a informar se a vítima ficou incapacitada para as ocupações 

habituais por mais de 30 (trinta) dias;

3) Caso as informações restem prejudicadas, por ausência de 

Laudo/Exame complementar, DETERMINO que a Gerência de Medicinal 

Legal de Rondonópolis intime a vítima para comparecer à sua sede e 

prestar os devidos esclarecimentos.

4) Após, INTIMEM-SE os advogados constituídos do acusado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em 

querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP)

5) Por fim, voltem os autos conclusos para designação de júri.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 20/04/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf Agricultural Solutions US LLC, Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARTINS 

NAVEGANTES - OAB:186461, Camila Biral V. da Cunha Martins - 

OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, Gustavo 

Piva de Andrade - OAB:RJ 119.932, Julia Teixeira Rodrigues - 

OAB:391079, Juliana Nogueira de Sá Cardoso Coelho - OAB:RJ 

220.769, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:182.514-SP, 

Tatiana Tiberio Luz - OAB:196959/SP, Victor Dressing Kronemberg 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvará nº 60222-1, 

na importância de R$= 41.670,14 (Quarenta e um mil e seiscentos e 

setenta reais e quatorze entavos) em favor de REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA. ainda, procedo a INTIMAÇÃO a parte requerida para 

que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do laudo 

complementar de fls. 869/877, sob pena de preclusão.

Guiratinga - MT, 20 de abril de 2020.

Escrivã(o)

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000001-13.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SALGE SILVA DETONI (EMBARGANTE)

JOSE HAROLDO DETONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JULIEN LOES OAB - MG84172 (ADVOGADO(A))

NELITON FURTADO DOS SANTOS OAB - MG28133 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE MOURA (EMBARGADO)

MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES (EMBARGADO)

JOSE PINHEIRO COELHO FILHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-O (ADVOGADO(A))

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000001-13.2019.8.11.0036. 

EMBARGANTE: JOSE HAROLDO DETONI, VALERIA SALGE SILVA DETONI 

EMBARGADO: JOSE PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA AUXILIADORA 

PINHEIRO RODRIGUES, JOSE LUIZ DE MOURA Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiros opostos por JOSÉ HAROLDO DETONI e VALÉRIA 

SALGE SILVA DETONI, devidamente qualificados nos autos, em face de 

JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA AUXILIADORA PINHEIRO 

RODRIGUES e JOSÉ LUIZ DE MOURA, todos também já qualificados no 

feito. Alega a parte embargante que o motivo pelo qual se viu obrigada a 

opor os embargos foi a constrição ou ameaça de constrição de bem 

imóvel rural, denominado Fazenda Vertente Comprida, de sua posse e 

propriedade, verificada na Ação de Nulidade e Cancelamento de 

Averbações de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607). Em síntese, a parte 

autora alega que existem duas cadeias dominiais acerca de um mesmo 

imóvel fático, decorrentes de dois registros, o Registro n. 1.581 na CRI da 
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Comarca de Barra do Garças e o Registro n. 2.590 na CRI da Comarca de 

Guiratinga/MT. Os embargante narram, ainda, que o registro n. 2.590 na 

CRI de Guiratinga/MT decorreu de um instrumento fraudulento, posto que a 

escritura pública foi lavrada em 22/07/2011, muito tempo depois do 

falecimento do Sr. José Pinheiro Coelho, genitor dos embargados. Em 

contrapartida, alegam que o registro efetuado sob o n. 1.581 na CRI da 

Comarca de Barra do Garças, a qual decorreu a atual matrícula n. 54.552, 

imóvel o qual os embargantes possuem legitima posse propriedade. Desse 

modo, ante a alegada probabilidade de direito e temor em eventual 

constrição ilegal, os embargante pugnam, liminarmente, pela determinação 

de expedição de mandado de manutenção de posse, bloqueio cautelar da 

matrícula 8.790 dessa CRI, bem como a averbação na mencionada 

matrícula acerca da transmissão integral para o Registro nº 1.581 do 

Cartório do 1º Ofício de Registro Imobiliário e Título e Documentos de Barra 

do Garças –MT. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento. 1) DO RECEBIMENTO DOS PRESENTES 

EMBARGOS DE TERCEIROS. Conforme o artigo 674 do Código de 

Processo Civil, os embargos de terceiros é uma ação de conhecimento 

disponível a quem, não sendo parte no processo principal, alega sofrer ou 

estar na ameaça de sofrer turbação ou esbulho na suposta propriedade e 

posse de bem, por ato de constrição judicial. Nesse viés, em uma análise 

sumária, vislumbro que os presentes embargos preenchem as condições 

formais e materiais específicas para o devido ajuizamento, visto que na 

Ação Principal de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607) há uma efetiva 

constrição judicial de bem imóvel o qual os embargantes dizem parte do 

imóvel lhe pertencer, sob a matrícula n. 54.552 na CRI de Barra do 

Garças/MT. 2) DOS PEDIDOS LIMINARES. Segundo descrito nos relatório, 

observa-se na peça inicial que os embargantes pretendem, liminarmente, a 

expedição de mandado de manutenção da propriedade e posse, bem 

como o bloqueio cautelar da matrícula 8.790 dessa CRI, bem como a 

averbação na mencionada matrícula acerca da transmissão integral para o 

Registro nº 1.581 do Cartório do 1º Ofício de Registro Imobiliário e Título e 

Documentos de Barra do Garças –MT. 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, noto pertinente o 

indeferimento dos pedidos liminares, pela ausência do fumus boni iuris, 

nos seguintes termos: Pois, primeiramente, ressai-se que já houve o 

bloqueio da matrícula n. 8.790 na CRI de Guiratinga/MT, conforme decisão 

em medida liminar requerida no bojo dos autos principais n. 

1037-88.2011.811.0036 (17607). Ademais, quanto aos demais pedidos 

liminares, observa-se na peça vestibular que o principal fundamento do 

embargante é de que o imóvel rural registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Guiratinga/MT na Matrícula nº 8.790, na verdade 

está localizado no Município de Torixoréu/MT e não na cidade de 

Tesouro/MT, como equivocadamente está registrado no mencionado 

Cartório. Assim, a parte defende que a abertura da referida matrícula nº 

8.790 ocorreu de forma indevida e ilegal em 09/09/2011, por certidão 

ludibriosa expedida pela Prefeitura Municipal de Tesouro/MT, contendo 

informações errôneas quanto aos seus proprietários e localização. 

Alegam, ainda, a parte embargante que a parcela da mencionada terra 

rural em questão, sob a matrícula n. 54.552 na CRI de Barra do Garças/MT, 

é de sua propriedade e posse, conforme Contrato de Compra e Venda 

celebrado na data de 23 de julho de 1953, perante 2º Serviço Notarial de 

Guiratinga/MT, pelo vendedor Sr. José Pinheiro Coelho e o comprador Abel 

Bernardes Ribeiro, registrada no Cartório de Registro Imobiliário da 

Comarca de Barra do Garças/MT. Portanto, ao compulsar os autos, esses 

fundamentos, percebe-se que a matéria controvertida apresenta forte 

conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a angularização 

processual, permitindo a parte embargada a possibilidade de 

apresentação de sua defesa e a oportunidade de juntar provas em 

contrário. Além do mais, vislumbra-se os demais pedidos liminares 

requeridos pela parte embargante possuem caráter meritório, o qual, em 

sede sumária, não cabe deferimento, necessitando a imprescindível 

dilação probatória e a observação do contraditório e ampla defesa. Dessa 

forma, imperioso o indeferimento dos pedidos liminares, visto que não se 

verifica, por ora, o requisito da verossimilhança exigida pelo art. 678 do 

CPC. Decido. Ante todo o exposto, RECEBO os presentes embargos de 

terceiros e INDEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição inicial, 

para isso: 1) APENSEM-SE os presentes embargos de terceiro aos autos 

principais mencionados, qual seja, a Ação de Nulidade e Cancelamento de 

Averbações de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607). 2) TRANSLADE cópia 

dessa decisão aos referidos autos principais nº 1037-88.2011.811.0036 

(17607). 3) DEIXO de designar audiência de conciliação uma vez que a 

presente causa, em tese, trata-se da tentativa de inibição de uma ameaça 

de constrição judicial, ou seja, a constrição judicial ainda não aconteceu. 

Dessa forma, não vislumbro ser a audiência de conciliação imprescindível 

para o desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e 

da economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de 

liberalidade das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos autos. 

4) Por isso, CITE-SE a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob as advertências legais, apresentarem contestação aos embargos 

opostos, nos termos do artigos 679 e 677, § 3º do CPC. 5) Após, caso 

seja oferecida contestação, INTIME-SE a parte embargante para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, para 

novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 31/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000001-13.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SALGE SILVA DETONI (EMBARGANTE)

JOSE HAROLDO DETONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JULIEN LOES OAB - MG84172 (ADVOGADO(A))

NELITON FURTADO DOS SANTOS OAB - MG28133 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE MOURA (EMBARGADO)

MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES (EMBARGADO)

JOSE PINHEIRO COELHO FILHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-O (ADVOGADO(A))

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000001-13.2019.8.11.0036. 

EMBARGANTE: JOSE HAROLDO DETONI, VALERIA SALGE SILVA DETONI 

EMBARGADO: JOSE PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA AUXILIADORA 

PINHEIRO RODRIGUES, JOSE LUIZ DE MOURA Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiros opostos por JOSÉ HAROLDO DETONI e VALÉRIA 

SALGE SILVA DETONI, devidamente qualificados nos autos, em face de 

JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA AUXILIADORA PINHEIRO 

RODRIGUES e JOSÉ LUIZ DE MOURA, todos também já qualificados no 

feito. Alega a parte embargante que o motivo pelo qual se viu obrigada a 

opor os embargos foi a constrição ou ameaça de constrição de bem 

imóvel rural, denominado Fazenda Vertente Comprida, de sua posse e 

propriedade, verificada na Ação de Nulidade e Cancelamento de 

Averbações de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607). Em síntese, a parte 

autora alega que existem duas cadeias dominiais acerca de um mesmo 

imóvel fático, decorrentes de dois registros, o Registro n. 1.581 na CRI da 

Comarca de Barra do Garças e o Registro n. 2.590 na CRI da Comarca de 

Guiratinga/MT. Os embargante narram, ainda, que o registro n. 2.590 na 

CRI de Guiratinga/MT decorreu de um instrumento fraudulento, posto que a 

escritura pública foi lavrada em 22/07/2011, muito tempo depois do 

falecimento do Sr. José Pinheiro Coelho, genitor dos embargados. Em 

contrapartida, alegam que o registro efetuado sob o n. 1.581 na CRI da 

Comarca de Barra do Garças, a qual decorreu a atual matrícula n. 54.552, 

imóvel o qual os embargantes possuem legitima posse propriedade. Desse 

modo, ante a alegada probabilidade de direito e temor em eventual 

constrição ilegal, os embargante pugnam, liminarmente, pela determinação 

de expedição de mandado de manutenção de posse, bloqueio cautelar da 

matrícula 8.790 dessa CRI, bem como a averbação na mencionada 

matrícula acerca da transmissão integral para o Registro nº 1.581 do 

Cartório do 1º Ofício de Registro Imobiliário e Título e Documentos de Barra 

do Garças –MT. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento. 1) DO RECEBIMENTO DOS PRESENTES 

EMBARGOS DE TERCEIROS. Conforme o artigo 674 do Código de 
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Processo Civil, os embargos de terceiros é uma ação de conhecimento 

disponível a quem, não sendo parte no processo principal, alega sofrer ou 

estar na ameaça de sofrer turbação ou esbulho na suposta propriedade e 

posse de bem, por ato de constrição judicial. Nesse viés, em uma análise 

sumária, vislumbro que os presentes embargos preenchem as condições 

formais e materiais específicas para o devido ajuizamento, visto que na 

Ação Principal de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607) há uma efetiva 

constrição judicial de bem imóvel o qual os embargantes dizem parte do 

imóvel lhe pertencer, sob a matrícula n. 54.552 na CRI de Barra do 

Garças/MT. 2) DOS PEDIDOS LIMINARES. Segundo descrito nos relatório, 

observa-se na peça inicial que os embargantes pretendem, liminarmente, a 

expedição de mandado de manutenção da propriedade e posse, bem 

como o bloqueio cautelar da matrícula 8.790 dessa CRI, bem como a 

averbação na mencionada matrícula acerca da transmissão integral para o 

Registro nº 1.581 do Cartório do 1º Ofício de Registro Imobiliário e Título e 

Documentos de Barra do Garças –MT. 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, noto pertinente o 

indeferimento dos pedidos liminares, pela ausência do fumus boni iuris, 

nos seguintes termos: Pois, primeiramente, ressai-se que já houve o 

bloqueio da matrícula n. 8.790 na CRI de Guiratinga/MT, conforme decisão 

em medida liminar requerida no bojo dos autos principais n. 

1037-88.2011.811.0036 (17607). Ademais, quanto aos demais pedidos 

liminares, observa-se na peça vestibular que o principal fundamento do 

embargante é de que o imóvel rural registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Guiratinga/MT na Matrícula nº 8.790, na verdade 

está localizado no Município de Torixoréu/MT e não na cidade de 

Tesouro/MT, como equivocadamente está registrado no mencionado 

Cartório. Assim, a parte defende que a abertura da referida matrícula nº 

8.790 ocorreu de forma indevida e ilegal em 09/09/2011, por certidão 

ludibriosa expedida pela Prefeitura Municipal de Tesouro/MT, contendo 

informações errôneas quanto aos seus proprietários e localização. 

Alegam, ainda, a parte embargante que a parcela da mencionada terra 

rural em questão, sob a matrícula n. 54.552 na CRI de Barra do Garças/MT, 

é de sua propriedade e posse, conforme Contrato de Compra e Venda 

celebrado na data de 23 de julho de 1953, perante 2º Serviço Notarial de 

Guiratinga/MT, pelo vendedor Sr. José Pinheiro Coelho e o comprador Abel 

Bernardes Ribeiro, registrada no Cartório de Registro Imobiliário da 

Comarca de Barra do Garças/MT. Portanto, ao compulsar os autos, esses 

fundamentos, percebe-se que a matéria controvertida apresenta forte 

conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a angularização 

processual, permitindo a parte embargada a possibilidade de 

apresentação de sua defesa e a oportunidade de juntar provas em 

contrário. Além do mais, vislumbra-se os demais pedidos liminares 

requeridos pela parte embargante possuem caráter meritório, o qual, em 

sede sumária, não cabe deferimento, necessitando a imprescindível 

dilação probatória e a observação do contraditório e ampla defesa. Dessa 

forma, imperioso o indeferimento dos pedidos liminares, visto que não se 

verifica, por ora, o requisito da verossimilhança exigida pelo art. 678 do 

CPC. Decido. Ante todo o exposto, RECEBO os presentes embargos de 

terceiros e INDEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição inicial, 

para isso: 1) APENSEM-SE os presentes embargos de terceiro aos autos 

principais mencionados, qual seja, a Ação de Nulidade e Cancelamento de 

Averbações de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607). 2) TRANSLADE cópia 

dessa decisão aos referidos autos principais nº 1037-88.2011.811.0036 

(17607). 3) DEIXO de designar audiência de conciliação uma vez que a 

presente causa, em tese, trata-se da tentativa de inibição de uma ameaça 

de constrição judicial, ou seja, a constrição judicial ainda não aconteceu. 

Dessa forma, não vislumbro ser a audiência de conciliação imprescindível 

para o desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e 

da economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de 

liberalidade das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos autos. 

4) Por isso, CITE-SE a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob as advertências legais, apresentarem contestação aos embargos 

opostos, nos termos do artigos 679 e 677, § 3º do CPC. 5) Após, caso 

seja oferecida contestação, INTIME-SE a parte embargante para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, para 

novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 31/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000001-13.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SALGE SILVA DETONI (EMBARGANTE)

JOSE HAROLDO DETONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JULIEN LOES OAB - MG84172 (ADVOGADO(A))

NELITON FURTADO DOS SANTOS OAB - MG28133 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE MOURA (EMBARGADO)

MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES (EMBARGADO)

JOSE PINHEIRO COELHO FILHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-O (ADVOGADO(A))

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000001-13.2019.8.11.0036. 

EMBARGANTE: JOSE HAROLDO DETONI, VALERIA SALGE SILVA DETONI 

EMBARGADO: JOSE PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA AUXILIADORA 

PINHEIRO RODRIGUES, JOSE LUIZ DE MOURA Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiros opostos por JOSÉ HAROLDO DETONI e VALÉRIA 

SALGE SILVA DETONI, devidamente qualificados nos autos, em face de 

JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA AUXILIADORA PINHEIRO 

RODRIGUES e JOSÉ LUIZ DE MOURA, todos também já qualificados no 

feito. Alega a parte embargante que o motivo pelo qual se viu obrigada a 

opor os embargos foi a constrição ou ameaça de constrição de bem 

imóvel rural, denominado Fazenda Vertente Comprida, de sua posse e 

propriedade, verificada na Ação de Nulidade e Cancelamento de 

Averbações de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607). Em síntese, a parte 

autora alega que existem duas cadeias dominiais acerca de um mesmo 

imóvel fático, decorrentes de dois registros, o Registro n. 1.581 na CRI da 

Comarca de Barra do Garças e o Registro n. 2.590 na CRI da Comarca de 

Guiratinga/MT. Os embargante narram, ainda, que o registro n. 2.590 na 

CRI de Guiratinga/MT decorreu de um instrumento fraudulento, posto que a 

escritura pública foi lavrada em 22/07/2011, muito tempo depois do 

falecimento do Sr. José Pinheiro Coelho, genitor dos embargados. Em 

contrapartida, alegam que o registro efetuado sob o n. 1.581 na CRI da 

Comarca de Barra do Garças, a qual decorreu a atual matrícula n. 54.552, 

imóvel o qual os embargantes possuem legitima posse propriedade. Desse 

modo, ante a alegada probabilidade de direito e temor em eventual 

constrição ilegal, os embargante pugnam, liminarmente, pela determinação 

de expedição de mandado de manutenção de posse, bloqueio cautelar da 

matrícula 8.790 dessa CRI, bem como a averbação na mencionada 

matrícula acerca da transmissão integral para o Registro nº 1.581 do 

Cartório do 1º Ofício de Registro Imobiliário e Título e Documentos de Barra 

do Garças –MT. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento. 1) DO RECEBIMENTO DOS PRESENTES 

EMBARGOS DE TERCEIROS. Conforme o artigo 674 do Código de 

Processo Civil, os embargos de terceiros é uma ação de conhecimento 

disponível a quem, não sendo parte no processo principal, alega sofrer ou 

estar na ameaça de sofrer turbação ou esbulho na suposta propriedade e 

posse de bem, por ato de constrição judicial. Nesse viés, em uma análise 

sumária, vislumbro que os presentes embargos preenchem as condições 

formais e materiais específicas para o devido ajuizamento, visto que na 

Ação Principal de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607) há uma efetiva 

constrição judicial de bem imóvel o qual os embargantes dizem parte do 

imóvel lhe pertencer, sob a matrícula n. 54.552 na CRI de Barra do 

Garças/MT. 2) DOS PEDIDOS LIMINARES. Segundo descrito nos relatório, 

observa-se na peça inicial que os embargantes pretendem, liminarmente, a 

expedição de mandado de manutenção da propriedade e posse, bem 

como o bloqueio cautelar da matrícula 8.790 dessa CRI, bem como a 

averbação na mencionada matrícula acerca da transmissão integral para o 

Registro nº 1.581 do Cartório do 1º Ofício de Registro Imobiliário e Título e 

Documentos de Barra do Garças –MT. Os pedidos liminares de 

antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade 
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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, noto pertinente o 

indeferimento dos pedidos liminares, pela ausência do fumus boni iuris, 

nos seguintes termos: Pois, primeiramente, ressai-se que já houve o 

bloqueio da matrícula n. 8.790 na CRI de Guiratinga/MT, conforme decisão 

em medida liminar requerida no bojo dos autos principais n. 

1037-88.2011.811.0036 (17607). Ademais, quanto aos demais pedidos 

liminares, observa-se na peça vestibular que o principal fundamento do 

embargante é de que o imóvel rural registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Guiratinga/MT na Matrícula nº 8.790, na verdade 

está localizado no Município de Torixoréu/MT e não na cidade de 

Tesouro/MT, como equivocadamente está registrado no mencionado 

Cartório. Assim, a parte defende que a abertura da referida matrícula nº 

8.790 ocorreu de forma indevida e ilegal em 09/09/2011, por certidão 

ludibriosa expedida pela Prefeitura Municipal de Tesouro/MT, contendo 

informações errôneas quanto aos seus proprietários e localização. 

Alegam, ainda, a parte embargante que a parcela da mencionada terra 

rural em questão, sob a matrícula n. 54.552 na CRI de Barra do Garças/MT, 

é de sua propriedade e posse, conforme Contrato de Compra e Venda 

celebrado na data de 23 de julho de 1953, perante 2º Serviço Notarial de 

Guiratinga/MT, pelo vendedor Sr. José Pinheiro Coelho e o comprador Abel 

Bernardes Ribeiro, registrada no Cartório de Registro Imobiliário da 

Comarca de Barra do Garças/MT. Portanto, ao compulsar os autos, esses 

fundamentos, percebe-se que a matéria controvertida apresenta forte 

conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a angularização 

processual, permitindo a parte embargada a possibilidade de 

apresentação de sua defesa e a oportunidade de juntar provas em 

contrário. Além do mais, vislumbra-se os demais pedidos liminares 

requeridos pela parte embargante possuem caráter meritório, o qual, em 

sede sumária, não cabe deferimento, necessitando a imprescindível 

dilação probatória e a observação do contraditório e ampla defesa. Dessa 

forma, imperioso o indeferimento dos pedidos liminares, visto que não se 

verifica, por ora, o requisito da verossimilhança exigida pelo art. 678 do 

CPC. Decido. Ante todo o exposto, RECEBO os presentes embargos de 

terceiros e INDEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES expostos na petição inicial, 

para isso: 1) APENSEM-SE os presentes embargos de terceiro aos autos 

principais mencionados, qual seja, a Ação de Nulidade e Cancelamento de 

Averbações de nº 1037-88.2011.811.0036 (17607). 2) TRANSLADE cópia 

dessa decisão aos referidos autos principais nº 1037-88.2011.811.0036 

(17607). 3) DEIXO de designar audiência de conciliação uma vez que a 

presente causa, em tese, trata-se da tentativa de inibição de uma ameaça 

de constrição judicial, ou seja, a constrição judicial ainda não aconteceu. 

Dessa forma, não vislumbro ser a audiência de conciliação imprescindível 

para o desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e 

da economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de 

liberalidade das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos autos. 

4) Por isso, CITE-SE a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob as advertências legais, apresentarem contestação aos embargos 

opostos, nos termos do artigos 679 e 677, § 3º do CPC. 5) Após, caso 

seja oferecida contestação, INTIME-SE a parte embargante para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, para 

novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 31/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-58.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000774-58.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): LAURITA ALVES OLIVEIRA REU: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por LAURITA ALVES 

OLIVEIRA, devidamente qualificado, em desfavor da SANTANDER 

FINANCIAMENTOS, pessoa jurídica igualmente qualificada. Em resumo, a 

parte autora alega que no mês de agosto de 2019 obteve a negativa ao 

tentar efetuar uma compra a prazo, em razão do inadimplemento referente 

a um empréstimo com o requerido. Aduz, ainda, que jamais realizou 

mencionado empréstimo e ao consultar os bancos de dados de devedores 

se surpreendeu com a negativação de nome por uma suposta dívida no 

valor R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais). Desse modo, 

liminarmente, o autor requer a exclusão do nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). 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, quais sejam, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, noto pertinente o DEFERIMENTO deles, uma vez que, 

com base em cognição sumária, observa-se que os mencionados 

requisitos estão presentes neste caso concreto. Ao compulsar a petição 

inicial e os documentos acostados, observa-se que o questionamento da 

parte autora reside na cobrança indevida de uma dívida advinda pelo não 

pagamento do contrato n.º 200305413 realizado com o requerido, no valor 

de R$ 9.350,00 , vencido em 27/05/2019. Verifica-se a plena configuração 

do periculum in mora, tendo em vista que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Como se sabe, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias legais, o 

devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos 

restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de 

forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos 

que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja 

porque têm razões para discutir judicialmente o débito em atraso. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. Nesse 

sentido, a priori, percebe-se que a autora esta com o seu nome inserido 

nos cadastros negativos, conforme documento de id 24674474, por uma 

dívida, proveniente de uma relação contratual, em que a sua legitimidade, 

licitude e valor ainda são objetos de discussão judicialmente. Assim, resto 

convicto, que neste momento processual não há motivos plausíveis para 

que a autora seja obrigada a arcar com os encargos provenientes de uma 

inscrição em cadastro negativo de crédito até que os fatos sejam 

esclarecidos, pois, facilmente, por ser um por conta do risco dela sofrer 

danos irreparáveis Portanto, presentes os requisitos, a concessão da 

liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, 

por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do CPC). Decido. Diante do 

exposto, DEFIRO os pedidos liminares expostos na petição inicial, 

aduzidos pela parte autora, para isso: CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, uma vez que ficou comprovado que ela é 

hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei 1060/50 e do CPC. 

DETERMINO, até o final do trâmite processual, a EXCLUSÃO e 

ABSTENÇÃO da inscrição do nome da parte autora MARIA AUXILIADORA 

LIMA DE OLIVEIRA nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato em comento. 3) DETERMINO, até o final do 

trâmite processual, a ABSTENÇÃO da inscrição do nome da parte autora 

LAURITA ALVES OLIVEIRA nos cadastros negativos dos órgãos de 

proteção ao crédito, referente ao contrato n.º 200305413 realizado com o 

requerido, no valor de R$ 9.350,00 , vencido em 27/05/2019. Desse modo, 

DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da empresa requerida SANTANDER 
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LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, TOMEM as providências administrativas necessárias, para 

exclusão do nome da Parte Autora dos cadastros do SPC, SERASA e 

demais órgãos de proteção ao crédito. Por este Juízo vislumbrar a 

possibilidade da realização de acordo judicial entre as partes no presente 

feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus Advogados e 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato. Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte REQUERIDA para que no prazo de 15 

(quinze) dias apresente a contestação, a partir da data da referida 

audiência, 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. No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

22/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000795-34.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL TOSTA SILVERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000795-34.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA REQUERIDO: 

SAMUEL TOSTA SILVERIO Vistos, etc. Trata-se de Tutela Cautelar 

Requerida em Caráter Antecedente com pedido de Afastamento do Sócio 

Administrador c/c Dissolução de Sociedade proposta por BRENO 

EMANUEL BENEVIDES MOREIRA, devidamente qualificado, em desfavor da 

SAMUEL TOSTA SILVEIRIO, igualmente qualificado. Esclarece, 

primeiramente, que em 21/01/2017, decidiu constituir com o requerido uma 

sociedade, que por força do Contrato Social de R$ 30.000,00 (trinta mil) 

reais, dividido em quotas distribuídas entre as partes, no montante de 

15.000 mil quotas à cada, ou seja, um total de 30.000 mil quotas, tendo por 

objetivo societário a prestação dos serviços fornecidos pelo 

empreendimento denominado FUNERÁRIA PARQUE DAS ROSAS. Relata, 

ainda, que o requerido tem realizado confusão patrimonial, uma vez que 

vem se utilizando do aporte financeiro da sociedade, a qual possui com o 

requerente, para custear a compra de uma outra funerária, bem como 

pagar algumas dívidas de seu falecido pai. Ao final, ante a alegada 

necessidade de que haja uma providência incidental que assegure a 

efetividade da destituição judicial do Administrador e evite a recorrência da 

gestão ruinosa, requer a antecipação da tutela para o fastamento do 

requerido do poder de administração até a decisão final da presente 

demanda. 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 compulsar os autos, verifico que não se 

mostram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

em cognição sumária, já que a denúncia de má administração trazida nos 

autos pelo requerente requer dilação probatória. Vale ressaltar que em 

ações que envolvem a administração de sociedades deve prevalecer o 

Princípio da Intervenção Mínima, sendo a intervenção judicial na 

administração medida de caráter excepcional. Nesse sentido é mister 

registrar que o afastamento do sócio, ora requerido, constitui providência 

drástica, que exige, para o seu deferimento, a presença de elementos 

concretos que justifiquem a medida. A parte requrente alega que, com as 

atitudes ruinosas promovidas pelo requerido, a empresa está sofrendo 

prejuízos. Entretanto, para provar tal alegação, o requerente limitou-se a 

juntar cópia das alterações do contrato social, gravação de aúdio, cópia 

de conversa pelo aplicativo whatsapp com uma terceira pessoa e cópia 

de proposta de venda de sua quota parte com o requerido, documentos 

esses que por si só, não comprovam de plano as alegações firmadas na 

exordial. Não obstante os argumentos trazidos pela parte autora serem 

relevantes, estes não bastam para que se emita um juízo de certeza, 

neste momento processual, acerca da má administração do requerido que 

pudesse acarretar os seu afastamento, mesmo porque, sem uma 

aprofundada dilação probatória, baseando-se, apenas, nos argumentos 

de um dos sócios, não se pode alterar a direção e gestão de uma pessoa 

jurídica. Ademais, sabendo que as alegações dos litigantes estão 

diretamente interligadas à discussão de mérito, deve-se proceder à 

apuração dos fatos, pois não estão presentes, neste momento 

processual, os requisitos e contornos necessários para o deferimento da 

liminar. Neste sentido, segue o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - FUNDAMENTAÇÃO 

CONCISA - POSSIBILIDADE - PEDIDOS LIMINARES - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - INDEFERIMENTO.- Não cabe ao Poder Judiciário intervir na 

administração da empresa para anular, sem ouvir um dos sócios, uma 

cláusula contratual que foi por eles firmada de comum acordo.- O 

prólabore é uma remuneração destinada àquele sócio que exerce 

efetivamente o múnus de gerir a sociedade, sendo, destarte, seu 

verdadeiro administrador. Portanto, somente aquele sócio que prestar 

serviços de gerência à sociedade é que fará jus a perceber mensalmente 

tal remuneração.- O afastamento do sócio da administração da empresa 

constitui providência drástica, que exige, para o seu deferimento, a 

presença de elementos concretos a justificar a medida.- Ausentes os 

requisitos autorizadores da concessão da liminar na Medida Cautelar 

proposta, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris, tem-se o 

seu indeferimento.” (Agravo de Instrumento nº 1.0024.06.058501-5/001- 

TJMG - Relator: Desembargador Lucas Pereira - Publicação: 08/11/2007). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - DISSOLUÇÃO DE 

SOCIEDADE - LIMINAR DE AFASTAMENTO DA DIRETORIA - DECISÃO 

PRECIPITADA - AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS - PERICULUM IN MORA 

EM REVERSO. As ações cautelares têm caráter excepcional são 

meramente instrumental visando a garantir provisoriamente o processo 

principal. Irresignação isolada de um dos sócios, por si só, não justifica e 

nem autoriza a intervenção de um terceiro, estranho ao corpo social, para 

gerir a sociedade, de forma liminar, aceitando apenas o que foi lançado na 

inicial da medida cautelar. intervenção de terceiro na gestão de uma 

pessoa jurídica leva ao fundado receio da irreversibilidade dos efeitos da 

liminar deferida.” (Agravo de Instrumento nº 1.0027.06.092722-8/001 - 

TJMG - Relator: Desembargador Batista de Abreu - Publicação: 

02/03/2007). “DISSOLUÇÃO SOCIEDADE COMERCIAL - TUTELA 

ANTECIPADA E CAUTELAR INCIDENTAL - MEDIDAS INDEFERIDAS - 

AFASTAMENTO TEMPORÁRIO SÓCIO E GERENCIAMENTO COM 

EXCLUSIVIDADE - MEDIDAS EXTREMAS - NECESSIDADE DO 

CONTRADITÓRIO.RECURSO IMPROVIDO. Revela-se razoável a decisão 

que indefere as medidas pleiteadas pelos sócios, diante da insuficiência 

de provas que sirvam de fundamento as concessões solicitadas, sendo 

prudente estabelecer o contraditório.” (Agravo de Instrumento nº 

2.0000.00.422237- 9/000 - TJMG - Relator: Desembargador José Afonso 

da Costa Cortes - Publicação: 10/12/2003) Verifica-se, assim, que muitas 

questões atinentes à relação societária mantida entre os litigantes devem 

ser esclarecidas, de modo que o afastamento do requerido, com base nas 

alegações aqui postas, mostra-se prematuro, motivo pelo qual se impõe o 

indeferimento do pedido liminar. Decido. Diante do exposto, INDEFIRO os 

pedidos liminares expostos na petição inicial, aduzidos pela parte autora, 

para isso: CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, uma 

vez que ficou comprovado que ela é hipossuficiente financeiramente, nos 

termos da Lei 1060/50 e do CPC. Por este Juízo vislumbrar a possibilidade 

da realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, 

§2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo 

para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seus Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte 

requerida para comparecer no ato. Por fim, CASO TENHA ÊXITO A 

CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação do 

acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena 
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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. No final, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 22/04/2020. Assinado 

digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000798-86.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MACHADO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO (REU)

LUCIANO POLIMENO (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000798-86.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): CARLOS ROBERTO MACHADO ARAUJO REU: LUCIANO 

POLIMENO, ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, com pedido 

liminar, proposta por CARLOS ROBERTO MACHADO ARAUJO, qualificado 

nos autos, em face de ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO e LUCIANO 

POLIMENO. Alega o autor, em síntese, que é possuidor de imóvel rural com 

área total de 830,00 ha (oitocentos e trinta hectares), denominada 

POTREIRÃO, adquirida através de contrato particular de compromisso e 

compra e venda com o Sr. Ormindo José Lopes, possuindo procuração 

deste, com poderes para este fim. Salienta que em 28/12/2015 o 

requerente e seu enteado negociaram, de forma verbal, a compra e venda 

das áreas em comento com o Requerido, no valor de R$ 1.000,00 (Um 

milhão de reais) a época, sendo a área do autor na importância de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais). Argumenta ainda o autor que houve a 

transferência de matricula referente aos 400Ha do autor, contudo o 

requerido pagou apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil) referente ao sinal de 

compra e venda e atualmente estão agindo com total má fé contra o autor, 

pois após adentrar no imóvel não efetuaram o pagamento do valor 

restante desta área. Assim, sob o argumento de que sofreu esbulho da 

posse pela parte requerida requer, liminarmente, a determinação para a 

expedição do competente mandado de reintegração. Na decisão de Id. 

25279364, este Juízo determinou que parte autora emendasse a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que instruísse o feito com 

documentos que comprovem a insuficiência financeira para a concessão 

da Justiça Gratuita. Nesse sentido, a parte autora juntou devidamente os 

documentos requisitados sob Id. 25888323. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. 1) DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Em análise dos documentos juntados sob Id. 25888323, resto 

convicto que a parte autora é pobre nos termos da Lei 1060/50, não 

possuindo condições de quitar as custas processuais sem o prejuízo de 

sua sobrevivência e de sua família. Dessa forma, a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita é medida que se impõe. 2) DO PEDIDO 

LIMINAR. É sabido que o possuidor tem direito de ser reintegrado na sua 

posse, em caso de esbulho e se, segundo o art. 561 do Novo Código de 

Processo Civil (tratado anteriormente pelo art. 926 do antigo CPC), provar : 

I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data 

da turbação ou do esbulho; IV – (...); a perda da posse, na ação de 

reintegração. Assim, para fins de concessão da medida liminar de 

reintegração de posse, essas circunstâncias, que constituem a causa de 

pedir da ação possessória, devem estar plenamente demonstradas, sem 

as quais o julgador não concederá a liminar possessória reclamada na 

inicial. No presente caso, em uma análise sumária, vislumbro que não foi 

inequivocamente demonstrado o esbulho da posse, visto que a prova 

principal indicada na exordial é um suposto CONTRATO VERBAL DE 

COMPRA E VENDA, prova essa que, neste momento processual, não é 

possível sequer a existência da relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de modo que não vislumbro estar claro a perda da posse do imóvel 

pelo autor, por ato da requerida consistente em abuso de confiança, 

violência ou clandestinidade. Diante dessas situações duvidosas a 

respeito da verdade dos fatos, visto que a matéria controvertida 

apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a 

angularização processual, impõe-se a preservação do “status quo ante” 

com o indeferimento da medida liminar, para que essas questões sejam 

esclarecidas com o exaurimento da instrução processual, principalmente, 

com a prova testemunhal em audiência de instrução. Nesse sentido, é o 

entendimento da Jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO - 

LIMINAR INDEFERIDA - POSSIBILIDADE.Ausente um dos requisitos do art. 

926 e 927 do CPC, não há que se falar em deferimento de pedido liminar de 

reintegração de posse do imóvel objeto da demanda.(TJ-MG – Processo AI 

10232140005058001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 24/04/2015, Julgamento16 de Abril de 2015, Relator 

Luciano Pinto) Desta feita, não incumbindo a parte autora de demostrar a 

existência dos requisitos necessários para o deferimento liminar da 

reintegração de posse, o não acolhimento da liminar arguida é medida que 

se impõe. Decido. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar exposto na petição 

inicial. 1) Dando prosseguimento ao feito, DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita ao autor, vista que em análise dos documentos acostado a 

emenda da peça inicial o mesmo é pobre nos termos da Lei 1060/50. 2) Por 

este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as 

partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no ato. 3) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, a parte autora para 

que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 22/04/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-87.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000591-87.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: ARLINDO DE OLIVEIRA LOPES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI 73043540115 Vistos, etc. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

realizado pela parte autora sob Id. 30802872, uma vez que, segundo 

informações do autor remanesce a inscrição deste no cadastro de 

clientes negativados. Assim, ante as informações da parte autora e a 

ausência de qualquer comprovação do cumprimento do pedido liminar 

deferido em decisão de Id. 23890241, INTIME-SE a Parte Requerida para 

que, no prazo IMPRESCINDÍVEL de 03 (três) dias, EXCLUA e ABSTENHA 

da inscrição do nome da parte autora ARLINDO DE OLIVEIRA LOPES nos 

cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao 

contrato em comento, nº. 200330784887, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Com o cumprimento, colacione nos autos a 

devida comprovação. Ao ensejo, DETERMINO à serventia que CADASTRE 

e HABILITE nos autos o patrono do Réu, JOÃO THOMAZ P. GONDIM — 

OAB/RJ 62.192. Com o aportamento da manifestação, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 22/04/2020. Assinado 

Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000926-09.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

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

RODOVIARIO B J TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000926-09.2019.8.11.0036. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RODOVIARIO B J 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificada, em face de RODOVIARIO B J TRANSPORTES LTDA., 

igualmente qualificado. A parte exequente manifestou-se sob Id. 30550294 

informando que houve a quitação da dívida, a qual se busca satisfação na 

presente ação, bem como colacionou sob Id. 30550295 os respectivos 

comprovantes de pagamento com a baixa da CDA. Assim, vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Nesse sentido, 

cumpre reconhecer que o presente feito deve ser extinto, pois o 

executado quitou, no âmbito administrativo, devidamente todo o débito 

executado, de forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça 

inicial. Decido. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. SEM condenação de custas ou honorários. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Guiratinga/MT, 20/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000794-49.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NERY GONCALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000794-49.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: NERY GONCALVES DE MENEZES REQUERIDO: 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, AYMORE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO proposta por NERY GONÇALVES DE MENEZES, devidamente 

qualificada nos autos, em face de SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL e OUTRO, igualmente qualificados. As 

partes apresentaram nos autos termo de acordo efetuado 

extrajudicialmente em que transacionam pelo extinção do presente (Id. 

31265050). Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Fundamento e Decido. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo realizado entre as partes, sob Id. 31265050, para 

que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

“b” do CPC. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais. 

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 20/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000650-75.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOARES DE DEUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA OAB - MT23723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (LITISCONSORTES)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE GUIRATINGA-MT (IMPETRADO)

ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO (PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESPECIAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 

CONSELHO TUTELAR) (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000650-75.2019.8.11.0036. 

IMPETRANTE: APARECIDA SOARES DE DEUS IMPETRADO: CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

GUIRATINGA-MT, ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO (PRESIDENTE 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR) LITISCONSORTES: MUNICIPIO DE 

GUIRATINGA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado 

por APARECIDA SOARES DE DEUS, devidamente qualificada nos autos, 

em face de ato supostamente ilegal e arbitrário praticado pelo PRESIDENTE 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. Informações prestadas pela 

autoridade coatora sob Id. 23026688. Durante o tramite processual, o 

Ministério Público Estadual, em sua função de custus legis, manifestou-se 

sob Id. 31320473 opinando pela extinção do processo sem resolução de 

mérito, uma vez que houve a perda do objeto. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. O interesse processual 

equivale a utilidade e necessidade do processo, como instrumento apto à 

salvaguarda e aplicação do direito questionado em face do caso concreto, 

o qual deve persistir durante todo o curso do processo. Trata-se de uma 

questão de ordem pública, visto que consiste em uma das condições da 

ação. Por isso, tal matéria deve ser analisada até o momento da sentença. 

Por essas palavras, observa-se que no presente processo é nítido a 

ocorrência da superveniente falta do interesse processual ou interesse de 

agir do impetrante, visto que já houve a realização da eleição para o 

Conselho Tutelar, em 06 de outubro de 2019, tendo a parte impetrante 

participado do certame, todavia não eleita para o cargo concorrido, desse 

modo, não há razão para que este Juízo profira sentença de mérito, uma 

vez que, caso seja concedida ou não a tutela judicial, ela não terá 

qualquer eficácia prática. Assim, por não subsistir interesse processual 

do impetrante na apreciação do mérito, imperioso o não conhecimento da 

presente feito, devendo ser extinto sem resolução da causa. Decido. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e da Constituição do 

Estado de Mato Grosso, art. 10, inciso XXII. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido: 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Guiratinga/MT, 20/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-39.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000105-39.2018.8.11.0036. REQUERENTE: CARLOS DE SOUZA 

NOGUEIRA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, DECOLAR.COM LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

por CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA, devidamente qualificada nos autos, 
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em face de DECOLAR.COM LTDA., igualmente qualificado. Apresentado 

termo de acordo com relação à antiga requerida LATAM LINHAS AÉREAS 

S/A (Id. 17022503), homologou-se a transação e extinguiu-se a demanda 

com referencia, tão só, a essa reclamada, conforme sentença sob Id. 

18005288. Posteriormente, sobreveio-se termo de acordo entre a parte 

autora e a reclamada remanescente (Id. 18402833). Contudo, em seguida, 

a reclamada pugna pela não homologação do acordo, uma vez que a parte 

autora já havia requerido nos autos a desistência da demanda. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório necessário. Fundamento e 

Decido. Incialmente, cumpre asseverar que, apesar da reclamante já ter 

postulado pela desistência da demanda, não se vislumbra nos autos que 

houve a devida homologação de tal pedido, logo, não se alegar a produção 

dos efeitos do mencionado pedido, nos termos do parágrafo único, art. 

200, do CPC. Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não 

homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua 

retratação ou retificação, conclusão, inclusive, que encontra ressonância 

na jurisprudência da Corte Superior, conforme dão conta os seguintes 

precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA AINDA NÃO HOMOLOGADA POR 

SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ANISTIA DE MILITAR. ANULAÇÃO. 

ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR QUE SUSPENDE A INTERRUPÇÃO 

NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, DADA A AUSÊNCIA, EM JUÍZO 

PROVISÓRIO, DE JUSTA CAUSA.1. Em 3.5.2012, mesma data em que o 

pedido liminar foi deferido, o impetrante protocolou petição onde 

manifestou desistência da impetração.2. Seis dias após, em 9.5.2012, 

aviou nova petição, na qual expressamente se retratou do anterior 

pedido.3. Ao contrário das demais declarações unilaterais de vontade das 

partes, o artigo 158, parágrafo único, do CPC prescreve que a desistência 

da ação somente produz efeitos quando homologada por sentença.4. Na 

circunstância acima narrada, portanto, admite-se a retratação da 

desistência manifestada.[...]10. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

MS 18.448/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 27/06/2012, DJe 22/08/2012) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM 

LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA N.º 280/STF. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO 

DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE 

CÁLCULO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEXTO DOS AUTOS. SÚMULA 

N.º 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.[...]3. Conforme dispõe o art. 158, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, "a desistência da ação só 

produzirá efeito depois de homologada por sentença".4. Não ofende a 

coisa julgada a inclusão, na fase de liquidação, de juros moratórios não 

previstos no título executivo.5. Não se conhece do recurso especial 

quando as razões recursais não se coadunam com a matéria decidida nas 

instâncias ordinárias. Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal. 6. 

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no Ag 1238729/PE, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 13/09/2010) 

Assim, inexiste qualquer óbice legal quanto a tabulação da transação 

apresentada posteriormente, de modo que, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo realizado entre as partes, sob Id. 18402833, para que produza os 

seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, em relação a Reclamada DECOLAR.COM LTDA, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC. SEM condenação de 

honorários, uma vez que já estabelecido no acordo homologado. Com o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guiratinga/MT, 22/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-75.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECREI EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000262-75.2019.8.11.0036. REQUERENTE: VANDECREI EDUARDO DA 

SILVA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

requerida (Id. 30060646), sob alegação que houve erro material na 

decisão sob Id. 29780251. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relato necessário. Fundamento. Ao compulsar os autos, verifica-se que, 

de fato, a parte requerida já apresentou sua contestação (Id. 20134144), 

ou seja, antes mesmo de ocorrer a audiência conciliatória. Desse modo, 

merece procedência o pedido da parte reclamada a fim de revogar a 

decretação de revelia na decisão de id. 29780251. Decido. Ante o 

exposto, RECEBO os embargos de declaração, e vislumbrando a 

ocorrência do alegado vício, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para 

REVOGAR a decretação de revelia da reclamada na decisão sob Id. 

29780251. No mais, MANTENHAM-SE os autos conclusos para fins de 

análise para sentença. Cumpra-se. Intimem-se Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 22/04/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77691 Nr: 158-22.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor das informações prestadas à ref. 51, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogada da Parte Autora, para 

no prazo e 05(cinco) dias, trazer aos autos o endereço atualizado da 

executada sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79892 Nr: 1253-87.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor das informações prestadas à ref. 42, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogada da Parte Autora, para 

no prazo e 05(cinco) dias, trazer aos autos o endereço atualizado da 

executada sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90217 Nr: 1676-76.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIDFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB, ECB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Mateus 

Menegon - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor das informações prestadas à ref. 47, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, para 

no prazo e 05(cinco) dias, trazer aos autos o endereço atualizado dos 

executados sob pena de extinção do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94989 Nr: 1594-11.2019.811.0096

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Weverton Andrade Zanardi, Jonadabi Fernandes Costa, 

Sandro Ferreira Júnior, Jakson Rodrigues Kanofre, Higor Nattan Prates 

Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a prisão preventiva imposta impondo-lhes em seu lugar medidas 

cautelares diversas da prisão.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. 

DECIDO.Considerando o petitório de ref. 18 e em consulta ao Auto de 

Prisão em Flagrante nº 1593-26.2019.811.0096 – Código Apolo nº 94987, 

vislumbra-se pela juntada de ref. 39 e 40, que fora concedida a ordem 

liminar pleiteada no Habeas Corpus nº 1012350-59.2019.8.11.0000 e 

1012346-22.2019.8.11.0000, em favor dos réus Weverton Andrade 

Zanardi, Jonadabi Fernandes Costa, Higor Nattan prates Pinto, Sandro 

Ferreira Junior e Jackson Rodrigues Kanofre, substituindo a prisão 

preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, colocando-os 

assim em liberdade.Desta feita, o pedido formulado pela defesa nos 

presentes autos resta prejudicado pela perda do objeto, vez que no curso 

deste já fora alcançada a pretensão deduzida. Diante de todo o exposto, 

JULGO PREJUDICADO o pedido formulado na presente ação de pedido de 

Liberdade Provisória.Ciências as partes.Oportunamente, ARQUIVEM-SE os 

autos, observados as formalidades legais.Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52732 Nr: 3089-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaciele Gomes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE LIMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para Publicar no DJE: Vistos.Diante do requerimento (Ref.65), NOMEIO o 

(a) Dr. BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - OAB 26.455-O- MT, para 

promover a defesa dos interesse da parte autora (Glaciele Gomes Alves), 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 URH.Por conseguinte, 

nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os termos dos § 

1º e 4º do mencionado provimento para fins de conhecimento e 

advertência aos advogados nomeados(...)-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.ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.INTIMEM-SE o (a) 

advogado (a) mencionado (a) para requerer o que for de direito.Logo, 

quanto ao requerimento do advogado renunciante, no que pertine a 

fixação de honorários e a expedição de certidão, INDEFIRO por ora, uma 

vez que tal determinação/decisão será apreciada ao final do processo, 

conforme é de sua ciência no ato da nomeação (fl.07).CUMPRA-SE. 

Expedindo o necessário.Itiquira/MT, 04 de dezembro de 2019Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32444 Nr: 985-51.2013.811.0027

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Sodre dos Santos S. Maximo - ME, Jeanne Sodre dos 

Santos Silva Maximo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Faquin - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarâes - 

OAB:6.534/MT, EDIVILSON JOSE GUIMARAES - OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 80, determino o imediato arquivamento do 

feito com fundamento no artigo 921, §2° do código de processo civil. Em 

observância ao artigo 921, § 4º do CPC, decorrido o prazo determinado, 

sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32444 Nr: 985-51.2013.811.0027

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Sodre dos Santos S. Maximo - ME, Jeanne Sodre dos 

Santos Silva Maximo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Faquin - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarâes - 

OAB:6.534/MT, EDIVILSON JOSE GUIMARAES - OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Aguarde-se o decurso do prazo prescricional no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 191 Nr: 194-44.1997.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropastoril Vital Paulino S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13809-A/MT

 Processo nº 194-44.1997.811.0027 (Código 191)

Vistos.

DETERMINO o sobrestamento deste feito, até a resolução de mérito dos 

embargos à execução nº 1527-35.2014.811.0027 – Código 35034). 

Transitada em julgado a futura decisão meritória naqueles autos, volva-me 

este feito concluso para novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 19 de julho de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11905 Nr: 180-06.2010.811.0027

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Consumo de Itiquira, Noga 

Matos Barbosa, Espólio de Rui Cardoso da Silveira, Anisio Pereira Dittimar, 
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Simônia Pereira Silveira, Paulo Alves de Figueiredo, Edivaldo Pereira 

Damasceno, Hudson Saturnino dos Anjos, Videlvique Marques Velasco, 

Humberto Bortolini, representante de Municipio de Itiquira/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 Autos nº: 180-06.2010.811.0027

Código nº: 11905

-SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de COOPERATIVA DE CONSUMO DE ITIQUIRA.

À fl. 103, o Exequente veio aos autos informar a quitação do crédito 

tributário e requerer a extinção dos autos.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

Itiquira/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31011 Nr: 851-58.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carfran Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JOSÉ EDUARDO R. DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Processo nº 851-58.2012.811.0027 (Código 31011)

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 170/173 aduzido pelo Exequente para, DEFERIR o 

pedido de pesquisa de bens pelo Sistema RENAJUD, a existência de 

veículos em nome da Executada e informações sobre a existência de 

ativos em nome da executada, determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado às fls. 166.

 Para tanto, procedo com o bloqueio via RENAJUD, em eventuais ativos 

financeiros da Executada Catia Cristina de França Tavares, eis que às fls. 

166 foi desconsiderado a sua personalidade jurídica. Devendo o bloqueio 

ser no valor de R$ 12.572,88 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e 

oitenta e oito centavos).

2) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 06 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31048 Nr: 888-85.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A, Carfran Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JOSÉ EDUARDO R. DALEFFE - OAB:11.677/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, Mario Cardi Filho - 

OAB:3.584-A/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Processo nº 888-85.2012.8.11.0027 (Código 31048)

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 281/282, com o objetivo de evitar possíveis fraudes 

contra terceiros de boa-fé, bem como a prestação de informação se o 

referido bem é alienado a terceiros.

No entanto, não entendo ser necessário oficiar o Detran-MT, solicitando 

tais informações.

 Procedo com a busca de dados acerca do veículo via sistema RENAJUD, 

para que seja obtidas informações do veículo, se há restrições, alienação 

fiduciária ou qualquer outra informação.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Itiquira/MT, 17 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando que a obrigação foi satisfeita, conforme 

certidão nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO pelo pagamento. Publique-se, Intimem-se e arquivem-se de 

imediato os autos, que poderão ser desarquivados dentro do prazo 

recursal sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 1083-12.2008.811.0027

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente para que informe bens passíveis de penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos 

do § 2º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35034 Nr: 1527-35.2014.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Agropastoril Vital Paulino S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13809-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando a certidão e 

extrato de conta judicial de fls. 280/282 e o Ofício 0415/2020/IPC de fls. 

284/285, impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que 

manifestem e requeiram o que entenderem de direito, dando 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-45.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE NASCIMENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000087-45.2018.8.11.0027 Polo Ativo: RAYANE NASCIMENTO 

DE MORAES Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por danos morais, 

proposta por RAYANE NASCIMENTO DE MORAES em face de VIVO S/A, 

todos qualificados nos autos. Aduziu a parte Promovente que desconhece 

a divida e que seu nome foi lançado nos Órgãos de Proteção ao Crédito 

por dívida que desconhece. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 25 de abril de 2019 às 08h20m, a mesma restou 

prejudicada devido à ausência da parte Promovida (ID 19655742). No ID n. 

19686588 consta que a Promovida foi citada e intimada para o ato. 

Extrai-se ainda, que a Promovida além de se ausentar na audiência de 

tentativa de conciliação, se quedou inerte, não apresentando contestação 

(ID 21922563). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios, irregularidades a consertar, bem 

como nenhuma preliminar a analisar, passo a análise do mérito da 

demanda e verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial 

acolhimento. Eis os motivos. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A parte 

Promovente cumpriu com o que determina a Lei, nos termos do artigo 373, 

I, do CPC, trazendo aos autos, prova de que está sendo cobrada pela 

Promovida por dívida da qual desconhece. A Promovida, por outro lado, 

não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, bem como deixou 

de apresentar defesa e provar que a cobrança é legítima. O Juizado 

Especial se pauta pelos princípios da informalidade e celeridade 

processual (artigo 2º da Lei 9.099/95), onde o comparecimento da parte é 

essencial, sob pena de revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

estabelecendo que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Quanto a ausência de contestação, prescreve 

o artigo 344 e 355, II do CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Nesse sentido já se pronunciou a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

- CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO 

DO RECLAMADO - VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - 

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - 

INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 do FONAJE, "A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 2. 

Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo o reclamado 

revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do 

pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Em outros Tribunais: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO PELO RÉU. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL 

RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A falta de oportuna contestação 

acabou por tornar incontroversa a matéria de fato exposta na petição 

inicial, de onde resulta a confirmação do ajuste das partes, da rescisão 

unilateral pelo réu e da afirmativa do débito (artigo 319 do CPC), 

correspondente à multa pela rescisão antecipada, proporcional ao tempo 

de cumprimento do contrato e às despesas com a retirada dos 

equipamentos entregues em comodato, impondo-se o reconhecimento da 

procedência parcial do pedido. Não há fundamento para acolher a 

alegação de validade e eficácia da cláusula penal. (TJ-SP - APL: 

492962620118260577 SP 0049296-26.2011.8.26.0577, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 30/10/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012). Diante dos documentos constantes nos 

autos e não sendo impugnados pela Promovida, vislumbro que razão 

assiste ao pedido da Promovente. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. 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 A comprovação da relação jurídica faz-se com a 

apresentação de contrato assinado, o que não ocorreu no presente caso. 

Deste modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida restrição interna no nome do Promovente, o que 

impõe a declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da 

exordial acompanhadas dos documentos trazidos pela parte Promovente, 

são provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Promovida. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que, é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 
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deixa evidente a desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o 

dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade 

humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “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 outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECRETAR A REVELIA da Promovida, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9099/95 e artigo 344 do CPC; b) DETERMINAR o 

cancelamento do contrato e DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos no valor de R$ 84,53 (oitenta e quatro reais e cinquenta e três 

centavos); c) DETERMINAR que a Promovida no prazo de 5 (cinco) dias, 

realize a exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa a ser aplicada em caso de 

descumprimento; d) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte 

Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. 

e) Transitada a sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e 

havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). f) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. g) Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

16 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA RODRIGUES BARBOSA (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))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA A APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO 

PRAZO DE 10 DIAS.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-60.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 08/10/2019 Hora: 16:00 . Jauru/MT,·14 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-60.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Proceder a intimação da Sociedade Wambier, Yamasaki, 

Bevervanço & Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Paraná sob nº. 2.049, via DJE, para que fique ciente 

do inteiro teor da sentença abaixo transcrita. "Vistos. Com Resolução do 

Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

c/c REPRIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, formulada por MARIA MOREIRA PRIMO em face do BANCO 

VOTORANTIM S.A. Aduz a parte autora, em síntese, que é idosa e 

beneficiária de aposentadoria por idade, sendo que ao verificar a situação 

de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela 

não solicitados, através do(s) contrato(s) de nº 233192916, sendo que 

teriam sido descontadas 58 parcelas. Assim, ajuizou a presente ação, em 

face da parte requerida, buscando a declaração de inexistência do 

negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização 

pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069563), deferindo os 

benefícios da Justiça Gratuita e determinando a citação da parte contrária. 

Foi realizada audiência de conciliação (id. 24767928), restando infrutífera 

a tentativa de acordo. A parte requerida apresentou contestação, 

preliminarmente suscitando prescrição (id. 25519431). No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Juntou documentos. A autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando os fatos articulados na 

contestação, requerendo perícia documentoscópica e datiloscópica (id. 

26926073). É o breve relatório. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Constata-se dos autos que a 

presente ação foi proposta em 14/06/2019, questionando o(s) contrato(s) 

n° 233192916, no(s )qual(is) o desconto dos valores teve o início em 

03/2013 e fim em 12/2017, conforme id. 20931079. As partes reconhecem 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente 

demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo inicial da 

contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei O requerido 

afirma que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o início dos 

descontos. Malgrado o argumento trazido pela parte requerida, 

tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se 

renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional 

tem início com o último desconto, independentemente da ocorrência, ou 

não, do conhecimento pela autora da violação de seu direito e da 

respectiva autoria. Conforme jurisprudência a seguir colacionada: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM 

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL 

– CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO 

DO FATO (VIOLAÇÃO DO DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA 

QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de reparação dos 

danos causados por fato do serviço é de cinco anos. Segundo a teoria da 

actio nata, adotada pela jurisprudência pátria, o início da fluência do prazo 

prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao 

direito subjetivo patrimonial e de sua autoria. 2. Tratando-se de relação de 

trato sucessivo, cuja suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente de ter havido, ou não, nesse ínterim 

(período dos descontos), conhecimento pela autora da violação de seu 

direito e da respectiva autoria por outros meios. (TJ-MS - APL: 

08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora NÃO está prescrita, visto que o início da contagem do prazo se deu 

em 12/2017 e a ação foi proposta em 14/06/2019, ou seja, não transcorreu 

o prazo de 05 (cinco) anos. Nesse viés, REJEITO a prejudicial de mérito. 

FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL EM 

CARTÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Em sede de impugnação à 

contestação, a parte autora requer a apresentação do contrato original em 

cartório, pugnando pela realização de perícia documentoscópica e 

datiloscópica. Narra que a parte requerida juntou um contrato fraudulento, 

nos seguintes termos: “se trata na verdade de documento feito de forma 

unilateral pelo banco, que se utiliza de um contrato que possa de fato ter 

sido firmado com a autora em algum momento de sua vida, para reproduzir 

diversos contratos com assinaturas escaneadas, prejudicando assim a 

autora, pessoa idosa.” Em que as pese as alegações trazidas pela autora, 

não há nos autos qualquer indício da fraude suscitada, isso porque: a) O 

Banco esclareceu que foi disponibilizada a quantia contratada em 

benefício da autora, tendo esta não negado a utilização dos valores, 

porquanto, na impugnação, narra que os valores depositados devem ser 

considerados “amostra grátis” (id. 26926073 – pág. 4); b) O início do 

contrato ocorreu em 07/04/2013, porém, apenas após mais de 6 (seis) 

anos (14/06/2019) a autora ingressou com a ação, não sendo razoável 

vislumbrar que esta constatou a fraude tão somente depois da ocorrência 

de 58 descontos em seu benefício previdenciário (id. 20931079). Destarte, 

receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar 

fraude na contratação se mostra contraditório, emergindo o chamado 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no 

seguinte sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – 

DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA 

BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA 

DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da 

prova - aferir a utilidade de sua produção, indeferindo as diligências 

inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, vislumbro ser 

prescindível a realização da perícia e, por conseguinte, INDEFIRO a 

produção da prova vindicada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos 

termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, 

em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento 

motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores 

dilações. Nesse sentindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO 

– DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES 

FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO 

ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a 

parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a 

demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no 

polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo 

à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência de 

negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da 

repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de 

descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. 

Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria por 

idade e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, 

perfectibilizado no(s) contrato(s) nº 233192916. Assim, fora ajuizada a 

presente demanda visando a declarar a inexistência do negócio jurídico, 

ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte 

autora. Em sua defesa, o requerido juntou aos autos o(s) instrumento(s) 

do(s) contrato(s) firmado(s) com a parte autora (id. 25774263), bem como 

a informação sobre o repasse dos valores pertinentes ao objeto da lide 

(id. 25519431 – pág. 3/4). DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte autora se funda na falha da 

prestação do serviço, configurada pela realização do(s) contrato(s) de 

empréstimo nº 233192916, por meio do qual foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário. Cabe ressaltar a lição de 

Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio 

jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, 

validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos 

planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à 

produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora questiona 

a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: por ser idosa e 

analfabeta, não ter certeza de ter celebrado referido contrato e, caso 

tenha contratado, o contrato deveria ser celebrado por meio de 

instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração 

pública, bem como com as devidas informações. A parte requerida, no 

entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 25774263), bem 

como informou a destinação dos valores pertinentes ao empréstimo objeto 

da lide (id. 25519431 – pág. 3/4). Nesse diapasão, tendo o requerido 

comprovado a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do 

ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato extintivo do 

direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da invalidade do negócio 

jurídico. Nos termos da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE DOS 

DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia do contrato 

de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de comprovante de 

transferência bancária do valor emprestado em favor da autora, admite-se 

como comprovada a existência da relação jurídica válida entre as partes, 

e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, uma vez 

legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício de 

aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Ademais, não há falar em nulidade 

contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância 

não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito 

por duas testemunhas, de acordo com o art. 595 do CPC. APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA. 

RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO 

DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS 

PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO. VALIDADE 

DA AVENÇA. CABIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. 

REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Nos termos do art. 595 do 

Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas”. Comprovada a validade da 

declaração firmada pela consumidora, e, por conseguinte, a efetiva 

contratação do empréstimo, é de se declarar devidos os descontos 

realizados nos seus proventos, pelo que não há de se falar em conduta 

ilícita da instituição financeira, pois sua atuação decorreu do exercício 

regular de um direito. (TJPB – APL 0002079-79.2014.815.0191, Relator: 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Julgado em 03/04/2018, 4ª 

Câmara Cível). Grifei Assim, deve ser reconhecida a existência e validade 

do negócio jurídico estabelecido no(s) contrato(s) objeto da lide. Da 

repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de invalidade do(s) 

aludido(s) contrato(s) objeto da lide, resta descaracterizada a 

necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram 

devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos 

limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade 

com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora. Em 

razão do exposto, indevida a repetição do indébito pretendida pela parte 
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autora. DO DANO MORAL Afirma a parte autora que os descontos 

realizados indevidamente de seu benefício previdenciário teriam lhe 

causado grande abalo emocional, o que justificaria a fixação da reparação 

por danos morais, uma vez que é idosa. Sustenta sua pretensão 

indenizatória no fato de os valores descontados por período razoável 

constituírem verba de caráter alimentar, o que caracterizaria o sofrimento, 

ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00. Pois bem. Cediço que a configuração da 

responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, 

quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade. No 

caso em testilha, ante a apresentação do instrumento do contrato, bem 

como informação sobre o repasse dos valores pertinentes ao empréstimo 

objeto da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte 

autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e válido, 

inexiste responsabilização do requerido ou indenização por danos morais. 

É o firme entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE DEMONSTROU A 

REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR, CONFORME 

CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS 

QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO BENEFICIO DE 

APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007206055 RS, Relator: Vivian 

Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/04/2018) Destaquei Ante tais constatações, não há falar em dano moral 

a ensejar reparação pecuniária por parte do requerido. Isto, pois, não 

restou comprovada pela parte autora qualquer ilicitude capaz de gerar 

ofensa à honra e violação aos direitos da personalidade. Nesse viés, 

inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos 

extrapatrimoniais. DISPOSITIVO Ante o exposto, com espeque no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora na peça preambular. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 17 de abril 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 08/10/2019 Hora: 14:30 . Jauru/MT,·14 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Proceder a intimação da Sociedade Wambier, Yamasaki, 

Bevervanço & Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Paraná sob nº. 2.049, via DJE, para que fique ciente 

do inteiro teor da sentença abaixo transcrita. "Vistos, etc. Com Resolução 

do Mérito->Pronúncia de Decadência ou Prescrição RELATÓRIO Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA MOREIRA PRIMO 

em face do BANCO VOTORANTIM S.A. Aduz a parte autora, em síntese, 

que ao verificar a situação de seu benefício constatou desconto referente 

a empréstimo consignado, através do contrato de nº 230355075, mas, por 

ser idosa e analfabeta, não tem certeza se celebrou referido contrato. 

Descreve que, tratando-se de pessoa não alfabetizada, o contrato deveria 

ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador 

munido de procuração pública, bem como com as devidas informações. 

Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a 

declaração de nulidade do negócio jurídico, além da repetição do indébito 

em dobro e indenização pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 

21069547), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e 

determinando a citação do requerido. A parte requerida apresentou 

contestação (id. 25449835), preliminarmente suscitando a prescrição. No 

mérito, pugna pela improcedência da demanda. Juntou documentos. A 

autora apresentou impugnação à contestação (id. 26926832). É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO. Prejudicial de mérito Prescrição dos pedidos de 

ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. A parte 

requerida, em sua defesa, afirma a ocorrência da prescrição, em razão de 

ter se passado mais de 03 (três) anos entre o primeiro desconto 

(07/11/2011) e o ajuizamento da ação (14/06/2019). Pois bem. Constata-se 

dos autos que a presente ação foi proposta em 14/06/2019, questionando 

o contrato n° 230355075, no qual o desconto dos valores teve o início em 

10/2011 e fim em 03/2014, conforme id. 20923338. As partes reconhecem 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente 

demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo inicial da 

contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei A autora 

sustenta que o prazo prescricional começa a contar a partir do 

conhecimento do dano. Já o requerido, afirma que o marco inicial para a 

contagem da prescrição seria o primeiro desconto. Malgrado os 

argumentos trazidos pelas partes, tratando-se de relação de trato 

sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente da ocorrência, ou não, do conhecimento 

pela autora da violação de seu direito e da respectiva autoria. Conforme 

jurisprudência a seguir colacionada: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO 

CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO DO FATO (VIOLAÇÃO DO 

DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA QUITAÇÃO DO CONTRATO – 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prazo prescricional 

para a pretensão de reparação dos danos causados por fato do serviço é 

de cinco anos. Segundo a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência 

pátria, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao 

conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua 

autoria. 2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja suposta lesão 
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se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo 

prescricional tem início com o último desconto, independentemente de ter 

havido, ou não, nesse ínterim (período dos descontos), conhecimento pela 

autora da violação de seu direito e da respectiva autoria por outros meios. 

(TJ-MS - APL: 08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 3ª Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na 

previsão legal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que 

a pretensão da parte autora está prescrita, visto que o início da contagem 

do prazo se deu em 03/2014, no entanto a ação foi proposta em 

14/06/2019, isto é, passados mais de 5 (cinco) anos; impondo por 

corolário o seu reconhecimento por este Juízo. DISPOSITIVO Posto isso, 

acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e reconheço a 

PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 17 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito"

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000173-19.2019.8.11.0047
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RODRIGO DE CARVALHO URBANIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000173-19.2019.8.11.0047. AUTOR(A): SERGIO 

APARECIDO RESENDE BARBOSA REU: RODRIGO DE CARVALHO 

URBANIN Vistos. Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de 

mérito na sentença, tendo por base o princípio da economia processual; 

intimem-se as partes para que se manifestem sobre o interesse na 

produção de demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser 

esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências. 

Jauru – MT, 22 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 669-02.2018.811.0047

 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): Fabrício de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ítala Viana de Carvalho - 

OAB:OAB/PB 24.399, Renan Fernando Serra Rocha Santos - 

OAB:OAB/MT 19.701, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DIREITO DO IDOSO – TUTELA COLETIVA em 

face de FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA.

Foi recebida a inicial, indeferida a liminar e determinada a citação da parte 

requerida (ref. 04).

Houve a audiência de produção antecipada de prova (ref. 35).

O requerido apresentou contestação, aduzindo preliminares e prejudicial 

de mérito. No mérito, rogou pela improcedência da demanda (ref. 41).

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, refutando os 

argumentos lançados na peça defensiva (ref. 46).

Posteriormente, o Ministério Público requereu a juntada de documentos 

(ref. 51).

É o relatório.

Diante da juntada de documentos pelo autor após a apresentação de 

impugnação à contestação, necessária a intimação da parte contrária para 

se manifestar, sob pena da alegação de nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar sobre os documentos juntados pelo Ministério Público 

após a impugnação à contestação (ref. 51).

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49097 Nr: 1469-30.2018.811.0047

 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: Rosana Nascimento Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Augusto de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial, para:a) DECRETAR o DIVÓRCIO de R. D. N. F. e R. A. 

D. F., com fulcro no artigo 226, § 6° da Constituição Federal; a parte autora 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: R. D. N.; b)CONFIRMAR a 

liminar dos alimentos provisórios concedidos (Ref. 13), FIXANDO-OS em 

DEFINITIVO no valor de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo;c)CONCEDER a guarda e responsabilidade da infante A. L. N. F. 

(fls. 19) à genitora, R. D. N., resguardado o direito de visitas do requerido 

R. A. D. F., a ser exercido de forma livre, de segunda a sexta-feira, com 

prévia comunicação à genitora, desde que não conflite com o horário 

escolar.c1) Autorizo que o requerido R. A. D. F. possa ter consigo a 

menor A. L. N. F. no primeiro e terceiro finais de semana de cada mês, 

com entrega da menor às 18 horas de sexta-feira e retorno às 18 horas 

do domingo. d)HOMOLOGAR a partilha de bens apresentada pelas partes 

(fls. 58/61 – REF. 30).e)CONDENAR o requerido ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.254,00, com fulcro no 

art. 85, §2°, do CPC, mas SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98 

do CPC.Considerando a nomeação (ref. 30) do causídico Dr. Walter 

Emanuel Abreu de Oliveira – OAB/MT 26093, FIXO honorários advocatícios 

no importe de 0,5 (meio) URH, conforme Tabela XXIV, item 1.2, da Tabela 

de Honorários da OAB/MT EXPEÇA-SE a competente certidão da dívida em 

favor do advogado supramencionado.Transitado em julgo, CERTIFIQUE-SE 

e, após, EXPEÇA-SE termo de guarda definitivo em favor da genitora. Em 

seguida, ARQUIVE-SE, com as devidas baixas e anotações. Publique-se, 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37455 Nr: 1071-88.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 [...]Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à 

Execução, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e, por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo embargante (FLS. 

08/09).Isento a embargante/executada do pagamento das custas, na 

forma da Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Diante da 

sucumbência mínima da embargante, CONDENO a parte 

embargada/exequente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito como 

excesso de execução, em consonância com o art. 85, §3°, I, do CPC, 

entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.Transitada em julgado, translade-se cópia da presente sentença e 

dos cálculos homologados, juntando-se aos autos Código 30162 – autos 
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n° 1469-74.2011.811.0047, arquivando-se os presentes autos.P.R.I.C

Sentença

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000215-34.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA DA SILVA CARBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CARBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000215-34.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: NORMA 

DA SILVA CARBO EXECUTADO: APARECIDO CARBO Vistos, etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS – RITO DA PRISÃO promovida 

por NORMA DA SILVA CARBO em face de APARECIDO CARBO. Partes 

qualificadas no feito. Alega a parte exequente, em resumo, possuir direito 

à percepção de alimentos (ID 31371843) e que o executado não vem 

cumprindo a sua obrigação. Destarte, ajuizou a presente buscando o 

adimplemento das parcelas vencidas no período de fevereiro a abril de 

2020, bem como as que se vencerem no decorrer do processo. É a 

síntese. Fundamento e decido. Dispõe o artigo 485 do Código Processual 

Civil em seu inciso V, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I 

- indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher 

a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo 

arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da 

ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos 

neste Código. [...] § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [...] Neste sentir, passo à 

análise do caso em tela. Compulsando os autos é possível verificar que as 

partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos aos do processo 

número 1000214-49.2020.8.11.0047, uma vez que ambos foram propostos 

por NORMA DA SILVA CARBO em face de APARECIDO CARBO, 

objetivando a execução de alimentos vencidos no período de fevereiro a 

abril de 2020, sob o rito da prisão. Isto posto, considerando a duplicidade 

de demandas, a extinção do feito em razão da litispendência é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO. Destarte, JULGO O FEITO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 485, V, do CPC, ante a 

litispendência com o encarte 1000214-49.2020.8.11.0047. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais; entretanto SUPENDO 

a exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3°, do CPC (ID 31370390). 

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

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 22 

de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-26.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010100-26.2015.8.11.0047. EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXEQUENTE: ALMERINDO DOS 

SANTOS NETO Vistos etc. Sentença->Extinção da Execução->Pagamento 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO -SICREDI NOROESTE MT em face de ALMERINDO DOS 

SANTOS NETO. Após a sentença de improcedência da demanda, que 

condenou o autor em litigante de má fé ao pagamento das custas 

processuais e honorários de advogado de 20 %, sobre o valor da causa 

(id. 5388011), o requerido, ora exequente, ingressou com o cumprimento 

de sentença (id. 8148907). Recebido o pedido e determinada a intimação 

do autor/executado, transcorreu o prazo sem apresentação de embargos 

(id. 18505662). O exequente solicitou o bloqueio via BACEN JUD (id. 

18567184), tendo sido o valor localizado e bloqueado das contas do 

executado (id. 19192633). Expirado o prazo para embargos (id. 

20201534), o exequente requereu o levantamento dos valores bloqueados 

(id. 26049633). É o relatório. Decido. Conforme delineado no relatório 

supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da 

exequente. Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção da presente execução frente à satisfação 

do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Expeça-se alvará de levantamento dos 

valores bloqueados em favor da parte exequente. Efetive-se o cálculo das 

custas e intime-se o executado ALMERINDO DOS SANTOS NETO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento, conforme sentença (id. 

5388011). Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – 

MT, 23 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-08.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (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))

 

FINALIDADE: Intimação da parte requerente para que dê andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51909 Nr: 208-93.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandra Calixto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA R. NOVAK DE MOURA - 

OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSIDICA, DRA. KATIA REGINA 

NOVAK DE MOURA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50874 Nr: 2485-19.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ribeiro Mendes de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAINERIO ESPINDOLA - OAB:

 Nesta data procedo a intimação do ilustre causidico, Dr. Rainerio 

Espindola, de todo teor da r. sentença proferida nos autos, conforme 

transcrita, via Dje. Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de 

MARCIO RIBEIRO MENDES DE SOUZA, conforme inteligência do art. 76, 

§4°, da Lei n. 9.099/95.

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

Certifique o trânsito em julgado.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51907 Nr: 206-26.2019.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thailyson Correa do Monte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:

 nesta data procedo a intimação do ilustre causidico, Dr. Edimar R. da 

Silva, de todo conteúdo da r. sentença proferida nos autos, via Dje, 

conforme transcrita a seguir. Ante o exposto, declaro extinta a 

punibilidade de THAILYSON CORREA DO MONTE, conforme inteligência do 

art. 76, §4°, da Lei n. 9.099/95.

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

Certifique o trânsito em julgado.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51909 Nr: 208-93.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandra Calixto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA R. NOVAK DE MOURA - 

OAB:

 NESTA data procedo a intimação da ilustre causidica, Dra. Katia R. N. de 

Moura, de todo teor da r. sentença proferida nos autos, conforme 

transcrita a seguir, via Dje. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia 

e, por conseguinte, ABSOLVO a ré ELIANDRA CALIXTO DE SOUZA, 

quanto à suposta prática do delito previsto no art. 310 do CTB, nos termos 

do art. 386, VIII, do CPP.

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

O escrivão deverá lavrar a competente certidão de dívida em favor da 

advogada nomeada, já fixados em audiência (ref. 36), com fulcro no art. 

4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, comunicando-se aos órgãos 

competentes.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000714-49.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ALVES NAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO MANGIALARDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000714-49.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

LUCIO ALVES NAVES REU: ANTONIO PAULO MANGIALARDO Vistos. 1. 

Trata-se de ação de interdito proibitório em que LUCIO ALVES NAVES 

busca proteção possessória em face de ANTONIO PAULO 

MANGIALARDO. A parte autora, na inicial, alega ser possuidor (herdeiro), 

desde o ano de 2006, de uma área rural situada na zona rural denominada 

Fazenda Cabeceira (Fazendinha) - matrícula nº. 784, com área total de 

200,00 ha, localizada na MT 130 56 mais 20 km a direita, neste município e 

Comarca de Juscimeira – MT. Aduz ainda, a parte autora, na peça 

inaugural, que imóvel possuía uma área original de 500 (quinhentos) 

hectares, conforme título de nº. 2.256 expedido em 03/11/1955, e que 

após desmembradas, restou atualmente a divisão em 2 (duas) áreas, 

sendo 1 (uma) de 200 (duzentas) hectares – matrícula nº. 784 e outra de 

300 (trezentas) hectares – matrícula 867. Declara ainda, que área em 

questão que se busca tutelar no presente feito, é uma fração de terras 

localizada na Fazenda Cabeceira, equivalente a 27 (vinte e sete) hectares, 

de posse da parte requerente, e que existe uma cerca. Relata ainda, que o 

referido imóvel faz divisa com a parte requerida, onde existe uma cerca 

antiga, onde existem marcos fincados pelo agrimensor. Descreve ainda, 

que no dia 02/11/2019, o requerido, juntamente com seu filho e uma 

terceira pessoa, invadiram a propriedade rural em litígio, ameaçando e 

impedindo um funcionário realizar o trabalho na referida área, alegando 

que é proprietário da área de 27 (vinte e sete) hectares. Narra ainda, que 

o requerido disse que a cerca dos fundos da visa, estaria no local errado 

e que o mesmo retiraria e colocaria no local correto Diante de tais 

asserções, a parte autora ajuizou a presente ação requerendo a 

concessão de liminar possessória para o fim de determinar aos requeridos 

que cessem com os atos de turbação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 2. Não estão presentes os requisitos para a concessão da 

liminar. O artigo 932 do CPC esclarece: O possuidor direito ou indireto, que 

tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que 

o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, 

em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o 

preceito. Pela leitura do artigo acima transcrito, entende-se que, para se 

obter a tutela inibitória típica do interdito proibitório impõe-se a 

configuração de dois requisitos essenciais, quais sejam, a justa posse e o 

justo receio de ser molestado na posse. Em que pesem os pedidos 

aventados pelos demandados, tenho que o pedido liminar merece ser 

indeferido. Nesta esteira, prima facie, não restando comprovada “estreme 

de dúvidas”, numa analise perfunctória a justa posse alegada pelos 

autores, inviabiliza por ora o deferimento da medida liminar vindicada pelo 

requerente, sem prejuízo de eventual reanálise da questão. Neste sentido, 

tem decidido nossos tribunais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 932 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE 

(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 932 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE 

(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 932 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE 

(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 932 DO CPC. A concessão de liminar de interdito 

proibitório exige a comprovação da justa posse sobre o bem e do receio 

de injusta moléstia na posse, a teor do disposto no art. 932 do CPC, 

circunstâncias não demonstradas. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065771149, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 24/07/2015). (g.n) E mais: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. 

REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. 

INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ausentes os requisitos exigidos 

pelo artigo 932 do CPC, mormente pela dúvida quanto a existência da 

posse alegada e da demonstração inequívoca da melhor posse, aliado à 

ausência de fatos concretos que demonstrem de forma inequívoca a 

pratica de atos irregulares com propósito de molestar a posse alegada, 

não há falar em antecipação de tutela para a concessão da medida 

requerida na ação de interdito proibitório, devendo-se aguardar o regular 

trâmite processual, com a respectiva dilação probatória, para a necessária 

elucidação dos fatos. 2 – Recurso não provido. (TJ-DF - AGI: 

20150020150828, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 

29/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

26/08/2015 . Pág.: 155). 3. Isto posto, por não restarem presentes por ora 

os requisitos autorizadores da medida liminar, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aventado por LUCIO ALVES NAVES em face de 
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ANTONIO PAULO MANGIALARDO. 4. Ademais, uma vez que já fora 

juntada nos autos contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo legal. 5 Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-178 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

Processo Número: 1000185-93.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (VÍTIMA)

FRANCISCO PEDRO BEZERRA DA CRUZ (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR (REU)

JOSÉ JUNIOR ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000185-93.2020.8.11.0048. VÍTIMA: 

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR, FRANCISCO PEDRO 

BEZERRA DA CRUZ REU: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, JOSÉ 

JUNIOR ALVES Vistos. 1. Considerando a informação contida na 

Portaria-Conjunta nº. 281/2020, datado de 08/04/2020, oriunda do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, aguarde-se o decurso do prazo 

fixado na referida portaria, após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-73.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ENIEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA UNICA DE 

JUSCIMEIRA CERTIDÃO / IMPULSIONAMENTO Dados do Processo: 

Processo: 1000251-73.2020.8.11.0048; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) . EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: GEOVANE JOSE DA SILVA, ENIEL JOSE DA SILVA Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte autora a fazer o recolhimento das custas 

e taxas processuais da presente ação., no prazo de 15 (quinze dias) 

Juscimeira, 22 de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000750-91.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA ZANCHETA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000750-91.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: MARAISA ZANCHETA RAMOS DOS SANTOS REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

- SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. 1. Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. 2. A gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora foi concedida 

pelo agravo de instrumento nº. 1019422-97.2019.8.11.0000. 3. Com efeito, 

segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos 

conflitos é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do 

processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela 

própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de 

Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 4. Assim, dado a 

possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência 

de conciliação para o dia 20/05/2020, às 12h30min (horário oficial de 

Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual 

será realizada pelo(a) Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, 

conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a) 

Gestor(a) com o necessário. 5. Citem-se as partes requeridas e 

intimem-se elas e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, 

acompanhados de seus(uas) advogados(as). Em não havendo acordo, o 

prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil. 6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) 

Advogado(a) (art. 334, § 3º, do CPC). 7. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias. 8. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-25.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GENITO LOPES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000099-25.2020.8.11.0048. AUTOR(A): 

GENITO LOPES GUIMARAES REU: BANCO BRADESCO SA, SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos. 1. Ausente, na petição inicial, documentos 

essenciais para a comprovação do alegado na exordial, desatendendo o 

que determina o art. 320 do NCPC. 2. Desta feita, intime-se a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostando aos autos comprovante de endereço em seu nome, sob pena 

de indeferimento da inicial. 3. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. 4. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-77.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GENITO LOPES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000102-77.2020.8.11.0048. AUTOR: 

GENITO LOPES GUIMARAES REU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. 

Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o art. 320 do NCPC. 

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Após, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 4. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-10.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GENITO LOPES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000100-10.2020.8.11.0048. AUTOR(A): 
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GENITO LOPES GUIMARAES REU: BANCO BRADESCO SA, COMPANHIA 

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. 1. Ausente, na petição inicial, 

documentos essenciais para a comprovação do alegado na exordial, 

desatendendo o que determina o art. 320 do NCPC. 2. Desta feita, 

intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostando aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 4. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-53.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000468-53.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos. 1. Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. 2. A 

gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora foi concedida pelo agravo 

de instrumento nº. 1017170-24.2019.8.11.0000. 3. Com efeito, segundo 

Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos 

é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil 

moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, 

entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual 

Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 4. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 20/05/2020, às 12h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) 

Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário. 5. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. 6. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 3º, do CPC). 7. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-53.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000468-53.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos. 1. Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. 2. A 

gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora foi concedida pelo agravo 

de instrumento nº. 1017170-24.2019.8.11.0000. 3. Com efeito, segundo 

Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos 

é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil 

moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, 

entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual 

Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 4. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 20/05/2020, às 12h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) 

Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário. 5. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. 6. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 3º, do CPC). 7. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-30.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DA SILVA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PIRES DE ALCANTARA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000282-30.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

NOEMIA DA SILVA MENEZES REU: JURANDIR PIRES DE ALCANTARA 

Vistos. 1. Em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], determino 

que digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, com alusão ao julgamento antecipado de lide. 2. Após, 

decorrido o prazo supra assinalado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. 3. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-73.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000057-73.2020.8.11.0048. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de reconsideração de decisão interposto pela parte autora, na 

Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente, proposta por 

Francisco de Assis de Araujo Filho contra Concessionaria Rota do Oeste 

S.A., todos qualificados nos autos. A parte autora, pugna pela 

reconsideração da decisão que declarou a incompetência deste Juízo 

(Ref: 28756799). Vieram-me os autos conclusos. 2. É o relatório. Passo a 

decidir. Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Causados em 

Acidente, com as partes já qualificadas nos autos. Pois bem. Da análise 

dos autos verifica-se que razão assiste a parte autora, isto porque, o 

artigo 53, do CPC, traz o seguinte texto, in verbis: Art. 53. É competente o 

foro: (...) IV. Do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de 

dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios: c) de 

domicílio do autor ou do local o fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. 3. 
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Ante o exposto, defiro o pedido de Ref: 28835694, portanto, revogo a 

decisão proferida em Ref: 28756799. 4. Outrossim, recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo 

diploma legal. 5. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela 

autora, nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 6. 

Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 7. 

Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/05/2020, às 13h00min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 8. Cite-se a parte requerida e intime-se 

ela e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, acompanhados 

de seus(uas) Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para 

contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência 

de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 9. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. 

Prazo: 20 (vinte) dias. 10. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-73.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000057-73.2020.8.11.0048. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO FILHO REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de reconsideração de decisão interposto pela parte autora, na 

Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente, proposta por 

Francisco de Assis de Araujo Filho contra Concessionaria Rota do Oeste 

S.A., todos qualificados nos autos. A parte autora, pugna pela 

reconsideração da decisão que declarou a incompetência deste Juízo 

(Ref: 28756799). Vieram-me os autos conclusos. 2. É o relatório. Passo a 

decidir. Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Causados em 

Acidente, com as partes já qualificadas nos autos. Pois bem. Da análise 

dos autos verifica-se que razão assiste a parte autora, isto porque, o 

artigo 53, do CPC, traz o seguinte texto, in verbis: Art. 53. É competente o 

foro: (...) IV. Do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de 

dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios: c) de 

domicílio do autor ou do local o fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. 3. 

Ante o exposto, defiro o pedido de Ref: 28835694, portanto, revogo a 

decisão proferida em Ref: 28756799. 4. Outrossim, recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo 

diploma legal. 5. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela 

autora, nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 6. 

Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 7. 

Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/05/2020, às 13h00min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 8. Cite-se a parte requerida e intime-se 

ela e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, acompanhados 

de seus(uas) Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para 

contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência 

de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 9. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. 

Prazo: 20 (vinte) dias. 10. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 1616-64.2018.811.0109

 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): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Filippelli - 

OAB:OAB/MT 15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Realmente, em petição datada de 23.10.2019 a parte executada pugnou 

pelo cancelamento das averbações premonitórias realizadas em excesso, 

bem como pela condenação da parte exequente em litigância de má fé. A 

decisão proferida em 07.02.2020 deferiu, parcialmente, o pedido da parte 

executada, mantendo a averbação em somente um imóvel, para poder 

garantir a execução cobrada nos autos. Diante disso, passo a proferir a 

seguinte decisão com relação ao pedido de litigância de má fé:“Em relação 

à litigância de má fé, tenho que não comporta cabimento o pedido, eis que 

a má-fé está fundada em substrato de fundo ético e por isso exige a 

identificação do dolo com que se procede na litigância, bem como a 

comprovação de ter havido dano processual. No caso dos autos, a parte 

exequente buscou, com as averbações premonitórias, ver seu direito 

buscado nos autos garantido, não podendo atribuir tal ato ao fato de que 

esta litigou de má fé. Até porque, como bem sabemos as matrículas dos 

imóveis não refletem o real valor do bem imóvel, de forma que, a princípio, 

não teria como o exequente precisar o valor das averbações feitas. No 

mais, a decisão proferida à fl. 256 somente disse que seria “abuso de 

direito” manter as averbações premonitórias, e não que, ao anotar 

premonitoriamente os bens imóveis, o exequente incorreu em abuso de 

direito, fato este que precisaria ser provado.Assim, como a boa fé 

processual é presumida, para a caracterização da litigância de má-fé 

faz-se necessária prova robusta e inconteste do intuito malicioso 

praticado pela parte para autorizar a aplicação da sanção legal, o que não 

se verificou no presente caso. Neste sentido(...)”2. ISTO POSTO, conheço 

os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito, concedo-lhes 

provimento, na forma acima exposta.3. Ainda, diante da interposição de 

agravo de instrumento pela parte exequente, mantenho a decisão 

agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-29.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que procedo a intimaçao da advogada para se manifestar no 

prazo de 5 dias sobre o ID 31387044.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-41.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CASTRO DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000476-41.2019.8.11.0109. REQUERENTE: LAURA CASTRO DELMONDES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Compulsando aos autos observo que a 

parte Reclamante possui razão (ID. 26615304 e 30448966), o acordo 

homologado corresponde somente a 2ª reclamada GOL LINHAS AEREAS 

S.A, devendo tramitar normalmente quanto a 1ª CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Considerando, que a reclamante e a 1ª 

reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. não 

foram intimadas para audiência de conciliação, faz-se necessária a 

designação de uma nova audiência de conciliação devendo as partes 

serem devidamente intimadas. Sendo assim, DETERMINO QUE SEJA 

DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, converto o julgamento 

em diligência. Tomem-se as demais providências de estilo. 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. 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 Vistos. HOMOLOGO a decisão acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Paute-se nova audiência de conciliação apenas com a parte 

autora e a Requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens. 

Marcelândia/MT, 21 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-92.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que procedo a intimação dos advogados para responder no 

prazo de 5 dias o embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000417-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CRISTIANO MARTINS OAB - RS97235 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000417-53.2019.8.11.0109 POLO ATIVO:ANTONIO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELITON REZENDE 

DE JESUS POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Marcelândia Data: 28/01/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Rua dos Três Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 . Marcelândia, 27 de novembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000417-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CRISTIANO MARTINS OAB - RS97235 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000417-53.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA 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. Fundamento e decido. Aduz 

a reclamante que vem sofrendo cobrança indevida da reclamada, por uma 

dívida que não fez, e nem assinou nenhum contrato, motivo pelo qual 

requer a restituição do valor que está sendo cobrado indevidamente, bem 

como indenização por danos morais. No mérito, a reclamada afirmou que a 

cobrança é devida, uma vez que decorre da contratação de cartão 

“CALCARD” pelo requerente através do sistema eletrônico com 

reconhecimento Biometria Facial, bem como que no momento da 

contratação apresentou seu documento pessoal de identificação. Alega 

que no dia 25/04/2018 o requerente realizou compras parcelas e deixou 

de efetuar o pagamento de suas faturas, conforme faturas anexadas à 

contestação. Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a 

cobrança apontada pela parte autora efetivamente decorre das faturas 

dos meses de setembro e outubro de 2016, referentes à utilização dos 

serviços no período de 10/05/2018 a 10/08/. Embora o reclamante afirme 

que não possui relação contratual e que não teria débitos com a 

reclamada, esta deixou de produzir provas em tal sentido, como o 

comprovante de pagamento, ônus que lhe incumbia, tampouco apresentou 

motivos satisfatórios e suficientes porque não o fez. Diante do exposto, 

ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. 

Assim, não há que se falar em dano moral ou declaração da inexistência 

do débito. 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. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 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. Lyzia 

Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a 

sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim 

de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 19 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010082-76.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado na inicial, tendo por 

base os valores contidos nas certidões de honorários. 2. Nos termos do 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se requisição de 

pequeno valor ou precatório, com as devidas atualizações. 3. Após, 

intime-se a Fazenda Pública para efetuar o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 22 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-37.2015.8.11.0109
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Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado na inicial, tendo por 

base os valores contidos nas certidões de honorários. 2. Nos termos do 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se requisição de 

pequeno valor ou precatório, com as devidas atualizações. 3. Após, 

intime-se a Fazenda Pública para efetuar o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 22 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-70.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000142-70.2020.8.11.0109. EXEQUENTE: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 2. Cuida-se de 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, que pode ter por 

base título executivo judicial ou extrajudicial (CF, art. 117, e JTA 108/31, 

108/91, 130/82). 3. Nos termos do art. 535 do CPC/2015, cite-se a 

Fazenda Pública para opor embargos no prazo legal. 4. Se não houver 

embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 22 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-88.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

Geraldo Alves Colaço Júnior (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

AME DIGITAL BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000005-88.2020.8.11.0109. REQUERENTE: GERALDO ALVES COLAÇO 

JÚNIOR REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, AME DIGITAL BRASIL 

LTDA. Vistos, Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, 

deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. 

Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a autora e 

fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, rejeito a preliminar. 

RETIFICACAO DO POLO PASSIVO Defiro o pedido de retificação do polo 

passivo devendo ser alterado o nome da demandada no presente feito 

para empresa AME DIGITAL BRASIL LTDA inscrita no CNPJ sob nº 

32.778.350/0001-70. ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação, pois ré é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso 

porque, quando a ré disponibiliza cupons por meio de seu site obtém lucro, 

sendo a responsabilidade solidária em virtude da relação de consumo 

aplicada ao caso concreto. FUNDAMENTO e DECIDO Compulsando os 

autos, constata-se que há elementos suficientes para convicção acerca 

dos fatos. A tese da inicial é de que tenha o reclamante participado de 

uma promoção junto as reclamadas, que as mesmas haviam se 

comprometido de entregar um cupom com 50% de desconto caso 

cumprisse as regras da promoção. Alega o reclamante que cumpriu 

devidamente os requisitos, tendo recebido a confirmação, bem como o 

cupom com 50% de desconto, contudo o mesmo aduz não ter conseguido 

utilizar e que o cupom já não estava disponível em seu aplicativo. Aduz a 

reclamada que não cometeu qualquer ilícito, que o autor não demonstrou 

em nenhum momento a ocorrência da situação que impediu a utilização do 

suposto cupom ao qual fazia jus. Ao final requereram o julgamento 

improcedente. E, 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 aquele 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. Incumbia as reclamadas demonstrar a prestação 

adequada do serviço, contudo não há nos autos qualquer elemento que 

possa comprovar que as reclamadas realizaram o serviço 

satisfatoriamente. Ademais, é evidente o desgaste do consumidor que 

espera prestação do serviço de maneira satisfatória, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. Quanto ao 

pedido de indenização por danos material, entendo que merece 

acolhimento, vez que evidenciada a falha na prestação do serviço da 

Reclamada gera o direito à reparação pecuniária, o arbitramento da 

indenização pelo dano moral deve sempre ter o cuidado de não 

proporcionar, por um lado, o enriquecimento ilícito do autor em detrimento 

do réu, nem por outro, a banalização da violação aos direitos do 

consumidor, também deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, 

qual seja, a reparatória em face do ofendido e a educativa e sancionatória 

quanto ao ofensor, em face desses critérios, levando conta ainda os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante arbitrado deve 

ser de R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária desde o seu 

arbitramento. 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. 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 

Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. 

Marcelândia/MT, 21 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-26.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CONTRERAS JIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000046-26.2018.8.11.0109. REQUERENTE: ISABEL CONTRERAS JIMENEZ 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Mérito. 

Embora se trate de embargos de declaração com efeito modificativo o que 

levaria, em tese, à necessária manifestação da parte contrária, cede a 

providência à realidade fática. Antes de adentrar, cumpre destacar que há 

dois embargos o de ID. 18873756 e 18959062, que são matérias diversas 

e que serão julgados. Aduz a Embargante/Requerente (ED em Id. 

18959062) que houve omissão na sentença, em razão da não 

observância da patrona ser advogada dativa tendo a sentença nada 

mencionado sobre honorário dativo, ao final requereu que a omissão 

fosse suprida e arbitrado horários advocatícios. Pois bem. De fato, a 

Embargante fora nomeada para promover a defesa do Reclamante, sendo 

assim, arbitro 02 URH para a patrona dativa, devendo a sentença ser 

ratificada e expedida a certidão de honorários. De outro norte, a 

Embargante/Requerida (ED em Id. 18873756) aduz que a Requerente 

ajuizou a demanda requerendo unicamente a restituição da quantia paga 

ou a troca do produto. Entretanto, na sentença (ID. 17996539), a 

Embargante/Requerida fora condenada ao pagamento de indenização a 

título de danos morais, sem que houvesse pedido nesse sentido. Destarte, 

após reanálise dos autos verifica-se que, por equívoco, realmente não há 

esse pedido na exordial. Portanto, a contradição ocorreu de fato e excluo 

da sentença prolatada a condenação em danos morais. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c.c. 1.026, §2º, do CPC, 

conheço dos Embargos e, no mérito, JULGO PROCEDENTES para 

reconhecer a existência de omissão, haja vista a ausência de arbitramento 

de honorários para advogada dativa e contradição quanto ao pedido de 

dano moral não requerido na exordial, proferindo sentença, nos seguintes 

termos: DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I do Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar a reclamada a: a) a 

Substituição do produto por outro ou a devolução do valor nos termos do 

Art. 18, § 1º do CDC; b) Arbitrar 02 URH para a patrona da Requerente 

que fora nomeada para promover a defesa da Reclamante. Expeça-se 

certidão de honorários. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 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 Vistos. HOMOLOGO a 

sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim 

de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 21 de abril de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-68.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000125-68.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Consigno que 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. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por MARCIO 

ROGERIO BULDRIN em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, objetivando 

declaração de abusividade de débito e requer indenização por danos 

morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Rejeito a alegação de 

intempestividade da contestação, haja vista que a contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Frisa-se que inclusive antes da 

audiência de conciliação, situação na qual levando em consideração o 

Enunciado do FONAJE nº 10 é totalmente tempestiva. É o suficiente a 

relatar, passo a análise do Mérito. Conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, o reclamante alega que recebeu da 

instituição reclamada contrato de abertura de cartão de crédito sem 

solicitação do mesmo. Alega que foi disponibilizado limite mais ou menos 

de R$1.300,00 ( mil e trezentos reais), aduz que houve descontrole 

financeiro motivado pela reclamada que não veio fazendo os descontos 

mensais do cartão, no entanto cobrou de uma só vez vários meses. Relata 

que ao comparecer na sua agencia, não teve outra opção a não ser 

parcelar um valor de 600,00 em 60 vezes totalizando 1.400,00 de uma 

divida de pouco mais de 400,00. Alega o reclamante bloqueio ilegal de 

100% na conta salário do reclamante, relata que não conseguiu pagar 

mais os valores acertados contratualmente. No entanto requer a 

declaração da cobrança abusiva, ilegal, e não contratada. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Nesse sentido, a parte reclamada em contestação 

alega que o reclamante recebeu o referido cartão de crédito em 

02/01/2018, sendo utilizado o limite pelo reclamante, que não efetuou o 

pagamento das faturas, no entanto foi oferecida proposta para o 

reclamante renegociar o valor da divida, o que não foi aceito pelo mesmo. 

Relata ainda a reclamada que não houve bloqueio ilegal de sua conta 

salário, bem como não houve bloqueio integral do salário do reclamante, e 

sim tentativa de quitação do débito devedor, que autorizado pelo contrato. 

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 àquela 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. Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua defesa 

todas as provas em direito admitidas, principalmente de natureza 

documental, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido da parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Verifica-se no caso em tela que a reclamada juntou nos 

autos o contrato assinado pelo reclamante, contrato este onde a clausula 

autorizando a amortização do débito em quaisquer conta, o que resta 

comprovado a legalidade a ação do reclamado. Por todo o exposto nos 

autos não se verifica ilegalidade por parte do reclamado. Logo, tenho que 

a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas 

dos autos forçam reconhecer a legalidade dos atos praticados pelo banco 

reclamado. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. O reclamado comprovou a legalidade dos 

descontos, bem como a legalidade dos seus atos e em contrapartida a 

parte autora não comprovou a ilegalidade aduzida na inicial, bem com não 

comprovou que a renegociação foi abusiva. Destarte, caminho não há se 

não o da improcedência do pedido. 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, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 
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presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a 

sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim 

de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 21 de abril de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-32.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000011-32.2019.8.11.0109. REQUERENTE: YARA GARCIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Desnecessária a produção de 

provas em audiência, motivo pelo qual passo diretamente à análise do 

mérito da pretensão. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido 

de antecipação de tutela “inaldita altera pars”, promovida por YARA 

GARCIA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO MATO GROSSO E 

SECRETARIA ESTUAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO 

GROSSO, requerendo a concessão de tutela antecipada para compelir os 

requeridos a efetivar sua posse no concurso público realizado através do 

edital 01/2017. A autora alega que foi classificada no concurso da Seduc 

– MT (edital 01/2017), para o preenchimento da vaga de professor de 

língua portuguesa (polo Marcelândia). Contudo, estando classificada na 3ª 

posição, havendo duas vagas disponibilizadas para ocupação imediata, 

estas já foram preenchidas pelos aprovados, ocorre que, mesmo estando 

fora das vagas a princípio disponibilizadas, foi publicado a realização de 

novo certame para preenchimento de 16 vagas para professores na 

categoria da autora (ano 2019). A investidura em cargos públicos se faz 

mediante aprovação em concurso de provas e títulos, pois as vagas 

surgidas se destinam ao preenchimento por servidores concursados, 

observado a ordem de classificação no certame. Os Tribunais Superiores 

já se posicionaram no sentido de que a classificação do candidato para 

cadastro de reserva lhe gera mera expectativa de direito à nomeação, 

somente passando a ter direito subjetivo à mesma se comprovada a sua 

preterição ou a necessidade do preenchimento de novas vagas. De 

acordo com precedentes dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado 

além do número de vagas ou para a formação de cadastro de reserva 

possui, tão somente, expectativa de direito à nomeação, que se convola 

em direito subjetivo, quando demonstrados, concomitantemente: 1º) o 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o 

prazo de validade do certamente anterior; 2º) a preterição de candidatos 

aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada, por parte da 

Administração Pública. Não demonstrando a parte autora a configuração 

dos pressupostos antes mencionados (fatos constitutivos de seu direito - 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), não há razão para o 

resguardo de sua pretensão na esfera judicial. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1.433.580 - MT (2016/0151902-9) RELATOR : MINISTRO 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : CAMILA REGINA EBERLE 

ADVOGADO : ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - MT009084A 

AGRAVADO : ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR : NELSON 

PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO (S) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO. CONHECE-SE DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR. 1. Agrava-se de decisão que 

negou seguimento a Recurso Ordinário interposto por CAMILA REGINA 

EBERLE, que objetiva a reforma do acórdão proferido pelo egrégio TJ/MT, 

assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - AUSÊNCIA 

DE PROVA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES E 

ABERTURA DE NOVAS VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - 

PRECEDENTES STJ - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA DENEGADA. (..) 3. Ademais, cabe anotar que a Primeira 

Seção, nos autos do MS 17.886/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

14.10.2013, reafirmou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, havido 

nos autos do RE 598.099/MG, de que os candidatos aprovados fora do 

número de vagas previstas no edital - ou, em concurso para cadastro de 

reserva - não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que 

novas vagas surjam no período de validade do concurso (seja por criação 

em lei, seja por força de vacância), uma vez que tal preenchimento está 

sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. 

Agravo regimental improvido."(AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 

29/10/2014) (fls. 368). 2. Nas razões do seu Agravo, a parte agravante 

alega que o preparo do recurso foi demonstrado nos autos, não havendo 

motivos para a declaração de deserção. 3. É o relatório. 4. Diante das 

razões de fls. 489/495, conheço do Agravo e passo à análise do Recurso 

Ordinário. 5. No caso dos autos, a Corte de origem não reconheceu o 

direito da impetrante à nomeação pelos seguintes fundamentos: Ao 

apreciar a liminar, indeferi porque não restou caracterizado o perigo da 

demora a ensejar o deferimento da medida de urgência, mormente o fato 

de que o concurso público em análise, ainda se encontra vigente, o que 

afasta o risco de ineficácia da medida pleiteada Pois bem, como se 

verifica, foram ofertadas 2 (duas) vagas para o cargo que pretende a 

nomeação e a impetrante ficou classificada em 3º (terceiro) lugar, 

portanto, ela estava no cadastro de reserva. Afirma que a UNEMAT abriu 

Processo Seletivo - Edital nº 042/2014, para contratação de forma 

temporária para o cargo de docência, o que demonstra o direito a 

necessidade de nomeação da ora impetrante. Apesar dos argumentos da 

impetrante, não há prova nos autos das contratações temporárias para o 

mesmo cargo, ademais, o Edital 042/2014 (fls. 188/193) trata-se de 

seleção simplificada para cadastro de reserva para o Campus de Sinop e 

não há especificação quando ao perfil (Mecânica de Solos e Obras de 

Terra), para o qual a ora impetrante foi classificada no concurso público. 

O direito a nomeação e posse surgiria, caso comprovado de plano a 

existência de contratação temporária irregular ou abertura de novas 

vagas durante a vigência do concurso, o que não foi provado. Sendo 

assim, não há falar em violação de direito líquido e certo, mas sim, a 

situação que ora se apresenta é de mera expectativa de direito, pois a 

impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas, o que não lhe 

garante o direito à nomeação e posse (fls. 371). 6. De acordo com a 

jurisprudência consolidada desta Corte, os candidatos aprovados em 

concurso que não se classificaram dentro do número de vagas previstas 

no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, não sendo a criação 

de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de 

preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente 

para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. 

Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO OU 

CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a hipótese a 

Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado de Goiás, no qual os impetrantes alegam que foram 

aprovados, na 5a., 8a. e 10a. colocações, em concurso para o cargo de 

Analista de Controle Externo - Especialidade Tecnologia da Informação, e 

que estão sendo preteridos no direito à nomeação pelo fato de haver 

contratação de empresa terceirizada para o fornecimento de pessoal para 

o exercício das funções inerentes ao mencionado cargo. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a aprovação do candidato 

dentro do cadastro de reserva confere-lhe direito líquido e certo à 

nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do 

concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem 

novas vagas ou houver contratação precária para o exercício do cargo. 3. 

In casu, nenhuma dessas hipóteses se configurou. O edital não 

determinou o número de vagas do Cadastro de Reserva a serem 

preenchidas, tampouco há nos autos comprovação de que os impetrantes 

tenham sido preteridos ou de ocorrência de contratação precária de 

terceiros para o exercício do cargo de Analista de Controle Externo - 

Especialidade Tecnologia da Informação durante a validade do certame. 4. 

Concluiu-se que os recorrentes não lograram demonstrar violação a direito 

líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança. 5. 

Agravo Regimental não provido (AgRg no RMS 38.618/GO, Rel. Min. 
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HERMAN BENJAMIN, DJe 6.3.2014). ² ² ² ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

CLASSIFICADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. 

ALEGAÇÕES DE SURGIMENTO DE VAGAS E NECESSIDADE DO SERVIÇO. 

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Os candidatos 

classificados além das vagas inicialmente oferecidas no instrumento 

convocatório não têm direito líquido e certo à nomeação, mesmo diante do 

surgimento de novas vagas, cujo provimento está sujeito ao juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes do 

STJ: MS 20.079/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, DJe 14.4.2014; RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 19.5.2016; AgRg no RMS 48.715/MA, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20.4.2016; 2. O Plenário do STF 

firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 

concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame 

anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados fora das vagas previstas no edital Consignando, ainda, que ... 

a publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas 

vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não 

caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. 

É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital 

durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas 

razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação 

no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de 

reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em 

colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração 

Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de 

um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo 

certame (RE 837.311-RG/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 

de 18.4.2016). 3. A decisão quanto à conveniência e oportunidade de 

provimento dos cargos efetivos da Câmara Legislativa do Distrito Federal 

cabe ao seu Presidente, por inteligência do que dispõem os artigos 60, V, 

da Lei Orgânica do DF e 42, § 1o., inc. X, do Regimento Interno da CLDF. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no RMS 

37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016). ² ² ² 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. 

CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 

SURGIMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. É 

vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito 

angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve 

necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída 

por si próprio. 2. Caso concreto em que a agravante pleiteava a nomeação 

a cargo público, mas não comprovava o surgimento de tantas vagas para 

o cargo público almejado quanto faltassem ainda para atingir-se a sua 

classificação. 3. A invocação da criação legislativa de cargos adicionais 

não importa prima facie o direito líquido e certo à nomeação, ainda mais 

quando a própria legislação estabelece diversas condicionantes para a 

implementação dos cargos, observando-se necessariamente o art. 169 da 

Constituição da República, as normas da Lei Complementar 101/2000 e, 

ainda, o condicionamento da criação de cargos à autorização em lei 

orçamentária anual, de maneira que tal complexidade normativa igualmente 

ressente-se de prova. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no RMS 

50.112/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2016). 7. 

Ante o exposto, conhece-se do Agravo para negar provimento ao 

Recurso Ordinário do Particular. 8. Publique-se. Intimações necessárias. 

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

MINISTRO RELATOR (STJ - Ag: 1433580 MT 2016/0151902-9, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 

03/02/2020) Assim, diante do exposto, a improcedência da ação é medida 

que se impõem. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. REVOGO a Liminar concedida. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 da Lei nº 9.099/1995). 

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 Vistos. HOMOLOGO a sentença 

acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que 

surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 21 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-23.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA LOPES FONSECA OAB - SP151683 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000225-23.2019.8.11.0109. REQUERENTE: BM TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA REQUERIDO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Vistos etc. 

Consigno que 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. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Cuida-se de ação de indenização 

por danos materiais e morais, proposta por BM transporte de cargas LTDA 

em face de Votorantim Cimentos S.A, diante de suposto furto ocorrido no 

pátio do requerido. PRELIMIINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Rejeito a preliminar de valor da causa, visto que a inicial atende 

os requisitos legais, inclusive no tocante ao valor da causa. A parte 

reclamante alega que seu motorista descarregou a carga do caminhão 

junto a reclamada no inicio da noite, e por motivos de segurança, repousou 

em seu pátio, no dia seguinte ao dar partida no caminhão, o motorista 

percebeu que havia sido furtado. Em contestação a reclamada alega que o 

furto por sua natureza caracteriza-se fato de terceiro, uma vez que são 

alheios a vontade da reclamada, atuando como excludente do nexo de 

causalidade. No caso, analisando os documentos juntados aos autos, 

resta comprovado à responsabilidade da requerida, é pacifico o 

entendimento (Súmula 130 do STJ) que estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviço, respondem pelos danos sofridos por seus 

clientes em razão do furto de veículos estacionado em seus 

estabelecimentos, no caso, tratando-se de matéria de fato, verifica-se nos 

autos que o requerente teve seu caminhão furtado no pátio da empresa 

restando configurado o dever de indenizar. No que tange ao quantum 

indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, fixo o valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), a título de 

danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para 

compensar a demandante pelos transtornos sofridos, sem acarretar 

enriquecimento sem causa, além de seu caráter pedagógico. Quanto ao 

dano material, tendo em vista os prejuízos comprovados pelo requerente, 

fixo o valor de R$ 7.459,36 ( Sete mil e Quatrocentos e cinquenta e nove 

reais e trinta e seis centavos), com finalidade de restituir os prejuízos 

sofridos pelo requerente. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a responsabilidade de 

vigilância sub judice e CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante 

o valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) pelos danos morais, e a titulo 

de danos materiais o valor R$ 7.459,36 ( Sete mil e Quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 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. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 21 de abril de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000818-46.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C C RAUBER BELO - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000818-46.2019.8.11.0111 

Autor: SICREDI CENTRO NORTE Réu: C C RAUBER BELO - ME INTIMAÇÃO 

do advogado da parte autora/exequente, manifestar-se acerca da 

diligência negativa de ID 26476172, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Matupá/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL 

DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000816-76.2019.8.11.0111

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:

EMANUELEN ERICEIRA POLIZELLI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000816-76.2019.8.11.0111 

Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Réu: EMANUELEN 

ERICEIRA POLIZELLI INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para manifestar o que de direito, acerca da diligência de ID 26163642 , no 

prazo de 15 (quinze) dias. Matupá/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, 

Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61031 Nr: 593-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 2346-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71111 Nr: 3192-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71218 Nr: 3260-70.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73167 Nr: 561-72.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73169 Nr: 563-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75215 Nr: 1558-55.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84992 Nr: 2517-89.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Autos nº 2517-89.2019.811.0111.

Código Apolo nº 84992.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado vem cumprindo 

regularmente as condições impostas pelo E. Tribunal Estadual quando da 

fixação das medidas para cumprimento.

Em que pese o Ministério Público tenha opinado pelo indeferimento do 

pedido, registro que entre o lapso temporal entre a imposição da medida 

até a presente data, não aportou aos autos informações de envolvimento 

do acusado em nova prática delituosa.

Dessa forma, constato que não há óbice em retirar o equipamento de 

monitoramento eletrônico utilizado pelo acusado MOACIR DE OLIVEIRA.

Sendo assim, DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA eletrônica 

utilizada pelo réu.

 OFICIE-SE a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT para que viabilize, 

IMEDIATAMENTE, a retirada de mencionado equipamento utilizado pelo réu 

com a devida baixa no sistema de monitoramento.

Sem prejuízo da determinação anterior, REITERO a imposição das demais 

condições estabelecidas pelo E. TJMT, as quais deverão ser obedecidas à 

risca pelo acusado, sob pena de ser decretada a sua prisão.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo como ofício e mandado no que 

couber.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76063 Nr: 1963-91.2018.811.0111

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMDS, ACMS, ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 Processo nº 1963-91.2018.811.0111 (Código 76063)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Ana Caroline Miranda Silva e Outra

Executado: Gilberto da Silva

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por ANA CAROLINE 

MIRANDA SILVA e ANA CLARA MIRANDA DA SIVA, menores 

representadas por sua genitora, Sra. Márcia Raquel Miranda dos Santos, 

em face de GILBERTO DA SILVA, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento as partes formalizaram acordo.

Instado, o MPE opinou favoravelmente à homologação do acordo.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

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

cautelas devidas.

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

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82552 Nr: 1306-18.2019.811.0111

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 INTIMAÇÃO da advogada do reu, Dra. Andreia Ferdinando Varea, OAB 

10.641, para que mantenha os endereços atualizados do acusado, 

evitando-se atrasos na conclusão do feito, conforme o determinado na 

decisão de ref. 53.

Comarca de Nobres
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000339-68.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. B. (REQUERENTE)

R. G. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1000339-68.2020.8.11.0030 REQUERENTE: RARISON GEORGE PEREIRA 

DE AQUINO, DANIELE KLOCK BARBOSA SENTENÇA Trata-se ação de 

homologação de acordo proposta pelas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. É o relatório. Decido. HOMOLOGO, o reconhecimento do pedido 

formulado na ação, pelo que, com fundamento no artigo 226, § 6º, da 

Constituição Federal, c/c. o artigo 1571, IV, do Código Civil, DECRETO O 

DIVÓRCIO JUDICIAL de DANIELE KLOCK BARBOSA e RARISON GEORGE 

PEREIRA DE AQUINO, bem como homologo o acordo atinente à guarda dos 

infantes e o regime de visitação, nos seus exatos termos e julgo extinto o 

processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se 

opera desde logo pela falta de interesse recursal. A requerente voltará a 

usar o nome de solteira. Oficie-se ao cartório emitente da certidão de 

casamento. As custas deverão ser pagas pela Parte Requerida, exceto se 

houver acordo em contrário. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. e após o 

cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74592 Nr: 2769-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLÁVIO DE 

ANDRADES - OAB:6730/O

 .Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado 

pelo requerente ERNANDES BATISTA PANTALEÃO, mantendo a decisão 

que decretou a prisão preventiva, a qual reproduzo in totem[...]”Por fim, 

cumpra-se as determinações da decisão de folhas 91. Intimem-se. 

Cumpra-se.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 214-25.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Lucas Matheus 

Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Processo n. 214-25.2017.811.0030Código Apolo: 61628DECISÃOO 

Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ALYSSON AMORIM 

DA CRUZ e LUCAS MATHEUS PEREIRA DA CRUZ, qualificados nos autos, 

imputando-lhes a prática da conduta delituosa tipificada no art. 121, 

“caput”, do Código Penal.Narra a denúncia em síntese, que(...) É O 

RELATÓRIO, NOS MOLDES DO ARTIGO 423, II, DO CPP.DA INCLUSÃO EM 

PAUTA DE JULGAMENTOInexistindo nulidades a sanar, declaro o 

processo preparado para julgamento.Em razão da PORTARIA N. 249, 18 

de março de 2020 e PORTARIA-CONJUNTA N. 281, de 07 de abril de 2020, 

a qual dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, deixo de designar a audiência de instrução e 

julgamento.Considerando que não cessou os requisitos da prisão 

preventiva, mantenho-a.No mais, aguarde-se os autos na secretaria, até 

decisão ulterior, REGISTRANDO-SE TRATAR-SE DE RÉU PRESO.Tão logo 

retomado o curso normal dos trabalhos, FAÇAM-ME IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS para designação de audiência de instrução.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82029 Nr: 2221-19.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Marques Asti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO - OAB:25894/O

 Certifico que nesta data encaminhei as mídias no email 

danielrbm@hotmail.com do advogado DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - 

OAB:25894/O, representante do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49692 Nr: 868-80.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ricardo dos Santos.

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52013 Nr: 1883-84.2015.811.0030

 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): Creuza Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69476 Nr: 596-81.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelto Gomes de Farias, Cleumar Soares 

Zeitoun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 
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interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 960-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-537 PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1000410-70.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

G. I. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - MT23568/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. 

Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 CITAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO HARTMANN PROCESSO n. 

1000410-70.2020.8.11.0030 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

de proteção]->PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE (1706) 

POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Rua José Copertino de Queiroz, 00, Jardim Paraná, 

NOBRES - MT - CEP: 78460-000 Nome: GUILHERME ILAN MENDES DA 

SILVA Endereço: Rua Mato Grosso, 775, São José, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOBRES Endereço: 

Jardim Paraná, Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

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

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

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

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

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

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

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). NOBRES, 22 de 

abril 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000495-90.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1000495-90.2019.8.11.0030 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE 

SOUZA, EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS SENTENÇA Trata-se ação de 

homologação de acordo proposta pelas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. É o relatório. Decido. HOMOLOGO, o reconhecimento do pedido 

formulado na ação, pelo que, DECRETO O RECONHECIMENTO E A 

DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL de ANTONIO CARLOS DE SOUZA e 

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS, nos termos do artigo 319, VII do Código 

de Processo Civil, bem como homologo o acordo atinente à guarda dos 

infantes e o regime de visitação, nos seus exatos termos e julgo extinto o 

processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se 

opera desde logo pela falta de interesse recursal. As custas deverão ser 

pagas pela Parte Requerida, exceto se houver acordo em contrário. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I. e após o cumprimento de todas as 

determinações, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-46.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES SENTENÇA Processo: 1000237-46.2020.8.11.0030. EXEQUENTE: 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

EXECUTADO: VANESSA DA SILVA Intimada a recolher as custas judiciais 

incidentes sobre o procedimento de cumprimento de sentença, a parte 

autora quedou-se inerte em adimplir o devido. Assim, CANCELE-SE a 

distribuição e remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias 

NOBRES, 22 de abril de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-08.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE SERGINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição id. 31424725, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-20.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DELFINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre os Embargos à Execução 

apresentada id: 31420836.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-56.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PACHECO MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

8010028-56.2016.8.11.0030. EXEQUENTE: PAULO CESAR PACHECO 

MACEDO EXECUTADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

à disponibilizar o bem para que seja recolhido pela promovida, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme determinado em sentença Id 4513043, sob pena 

de incumbência de multa diária e conversão em perdas e danos, conforme 

Id 1727948. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá sr 

certificado, conclusos para análise dos demais pedidos ou havendo 

manifestação quanto ao cumprimento do item acima, cumpra-se, 

integralmente a decisão Id 21110739. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

NOBRES, 16 de abril de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-59.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA NORBERTA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000510-59.2019.8.11.0030. REQUERENTE: NICOLINA NORBERTA DE 

LARA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos etc. Verifica-se nos autos a expedição do alvará de levantamento 

Id. 31334296, conforme requerido pela parte autora Id. 29175123. Tendo 

em vista o pagamento do débito, bem como a concordância da parte 

autora com o valor depositado em juízo, extingo o processo, com base no 

art. 924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-68.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ANTONIA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000598-68.2017.8.11.0030. EXEQUENTE: TEREZA ANTONIA DE FRANCA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Verifica-se nos autos a expedição do 

alvará de levantamento Id. 31337346, conforme requerido pela parte 

autora Id. 30726692. Tendo em vista o pagamento do débito, bem como a 

concordância da parte autora com o valor depositado em juízo, extingo o 

processo, com base no art. 924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-28.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ANDRADE DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000428-28.2019.8.11.0030. EXEQUENTE: WANDERLEY DE ALMEIDA 

EXECUTADO: SIMONE ANDRADE DA SILVA RIBEIRO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para manifestar acerca da Exceção de 

Pré-executividade apresentada Id 25675743, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. NOBRES, 15 de abril de 2020. Diego 

Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010013-24.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

YARA LUIZA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA DINIZ RIBEIRO OAB - MT0016544A (ADVOGADO(A))

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

8010013-24.2015.8.11.0030. EXEQUENTE: YARA LUIZA DE SOUZA 

EXECUTADO: NILZETE LEMES DE MORAES Vistos etc. Intime-se a parte 

requerente para apresentar a planilha do débito devidamente atualizado. 

Após, cumpra-se a decisão id: 13272057. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-74.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PIVATTO & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))
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JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXIMPARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

8010204-74.2012.8.11.0030. REQUERENTE: JAIME PIVATTO & CIA. LTDA. 

- ME REQUERIDO: EXIMPARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. 

Vistos, etc. Intime-se o executado para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do saldo remanescente petição id 25204504. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. NOBRES, 15 de abril de 2020. Diego 

Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-31.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GEOVANIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000432-31.2020.8.11.0030 REQUERENTE: MARIANA GEOVANIA 

RODRIGUES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO 

Trata-se de ação reparatória por dano moral. Aduz a parte autora que seu 

cartão de crédito mantido junto às requeridas teve o limite de crédito de 

utilização unilateralmente reduzido, sem aviso prévio, causando-lhe 

constrangimentos. Requer liminarmente o restabelecimento do limite 

pretérito, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos Reais), e, ao fim, a condenação 

em danos morais. Pois bem. É sabido que a tutela provisória funda-se na 

urgência ou na evidência, na forma do art. 294 do CPC. A conduta das 

requeridas foi potencialmente ilícita ao descumprir, no mínimo, a boa-fé, 

cooperação e o dever de informação, inerente a toda relação de consumo. 

No entanto, pelo que se tem nos autos, não se pode saber por qual razão 

o crédito foi reduzido. Ainda que a situação pela qual passou a autora seja 

deveras constrangedora e possua aptidão para causar-lhe dano moral, 

não pode o Judiciário intervir no livre exercício da atividade econômica e 

determinar, sem qualquer critério, o restabelecimento de crédito outrora 

detido pela autora junto às requeridas. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. A 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, 

DEVERÃO as demandadas colacionar aos autos cópia de todos os 

documentos instruíram a redução de limite de crédito da parte autora. 

Citem-se para comparecimento à audiência de conciliação,conforme pauta 

do conciliador. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência da parte autora acarretará extinção por 

abandono. A ausência da parte demandada, os efeitos processuais e 

materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-16.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000433-16.2020.8.11.0030 AUTOR: SUELEN CRISTINA DE ARRUDA REU: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela 

provisória, cumulada com pedido de reparação por dano moral. Aduz a 

parte autora que seu nome foi inscrito irregularmente nos cadastros de 

proteção ao crédito pela demandada. Em síntese, diz não ter relação 

jurídica contratual com ela que justifique a imputação do débito. Pois bem. É 

sabido que a tutela provisória funda-se na urgência ou na evidência, na 

forma do art. 294 do CPC. No caso dos autos, não foram comprovados 

nenhum dos requisitos autorizadores do deferimento liminar do pedido. A 

petição inicial vem totalmente desacompanhada de qualquer 

documentação idônea que leve à conclusão de que a assertiva da parte 

autora de fato condiz com a realidade. Com efeito, não há nenhuma prova 

de reclamação prévia junto à demandada, órgão de defesa do consumidor 

ou mesmo registro policial de ocorrência de fraude na utilização de seus 

documentos. INDEFIRO, portanto, o pedido liminar. Por outro lado, tem-se 

que a relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na 

forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte 

autora em relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no 

entanto, que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-94.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000206-94.2018.8.11.0030 REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES DE 

ARAUJO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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 
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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: 1000155-83.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA APARECIDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000155-83.2018.8.11.0030 REQUERENTE: JOSELINA APARECIDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-16.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000433-16.2020.8.11.0030 AUTOR: SUELEN CRISTINA DE ARRUDA REU: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela 

provisória, cumulada com pedido de reparação por dano moral. Aduz a 

parte autora que seu nome foi inscrito irregularmente nos cadastros de 

proteção ao crédito pela demandada. Em síntese, diz não ter relação 

jurídica contratual com ela que justifique a imputação do débito. Pois bem. É 

sabido que a tutela provisória funda-se na urgência ou na evidência, na 

forma do art. 294 do CPC. No caso dos autos, não foram comprovados 

nenhum dos requisitos autorizadores do deferimento liminar do pedido. A 

petição inicial vem totalmente desacompanhada de qualquer 

documentação idônea que leve à conclusão de que a assertiva da parte 

autora de fato condiz com a realidade. Com efeito, não há nenhuma prova 

de reclamação prévia junto à demandada, órgão de defesa do consumidor 

ou mesmo registro policial de ocorrência de fraude na utilização de seus 

documentos. INDEFIRO, portanto, o pedido liminar. Por outro lado, tem-se 

que a relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na 

forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte 

autora em relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no 

entanto, que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-98.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000434-98.2020.8.11.0030 REQUERENTE: LAURO ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO DECISÃO Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, 

cumulada com pedido de reparação por dano moral. Aduz a parte autora 

que seu nome foi inscrito irregularmente nos cadastros de proteção ao 

crédito pela demandada. Em síntese, diz não ter relação jurídica contratual 

com ela que justifique a imputação do débito. Pois bem. É sabido que a 

tutela provisória funda-se na urgência ou na evidência, na forma do art. 

294 do CPC. No caso dos autos, não foram comprovados nenhum dos 

requisitos autorizadores do deferimento liminar do pedido. A petição inicial 

vem totalmente desacompanhada de qualquer documentação idônea que 

leve à conclusão de que a assertiva da parte autora de fato condiz com a 

realidade. Com efeito, não há nenhuma prova de reclamação prévia junto à 

demandada, órgão de defesa do consumidor ou mesmo registro policial de 

ocorrência de fraude na utilização de seus documentos. Agregue-se a 

isso a generalidade dos argumentos constantes na inicial, que se amoldam 

a uma infinidade de situações, e facilmente chega-se à conclusão pela 
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inviabilidade do deferimento liminar do pedido. Por outro lado, tem-se que a 

relação de fundo é eminentemente de consumo, de modo que, na forma do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da parte autora em 

relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica. Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ 

a demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono. A ausência da parte demandada, os 

efeitos processuais e materiais da revelia. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-62.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000568-62.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSANGELA MARA DE LIMA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSANGELA MARIA DE 

LIMA em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Sem delongas, 

considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na Justiça Federal, 

obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do Juizado Especial 

Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do 

art. 51 da lei n.º 9.099/95. Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Estadual para processar e julgar o 

presente feito, e, em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 

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

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-80.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000237-80.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JESUINA ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. Proceda com a alteração 

da classe processual para cumprimento de sentença. Tendo em vista o 

pagamento do débito, a concordância da parte autora com o valor 

depositado em juízo (Id 29061611), bem como a expedição de alvará em 

favor da parte autora (Id 30698394). De acordo com o artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação 

coativa do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja 

voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 

925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada 

no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-55.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA GONCALVES ALBRECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000368-55.2019.8.11.0030. REQUERENTE: VITORIA MARIA GONCALVES 

ALBRECHT REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Proceda com a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença. Tendo em vista o pagamento do débito, a 

concordância da parte autora com o valor depositado em juízo (Id 

25688615), bem como a expedição de alvará em favor da parte autora (Id 

30698432). De acordo com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação. 

Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação coativa do direito da 

parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou forçosamente, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Isto Posto, em conformidade 

com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações 

e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-74.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000606-74.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EDMAR ALVES PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Da Ausência de Juntada de comprovante de Residência da 

Parte Autora. 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. - Do 

Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II - 

Mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDMAR ALVES PINTO em face de TELEFONICA BRASIL S/A. 

Afirma a parte requerente que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou 

os serviços da operadora Ré, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 135,46 (cento e 

trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), data da ocorrência em 

23/11/2015, contrato n. 2134415228. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

9939-9567, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Alega que a parte Requerente não quitou todos 

os débitos relativos à sua linha ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por 

Beneficio e documento pessoal (Id 27269487), restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Ademais, oposto a pretensão do autor em sede de 

impugnação (Id 28225918) intempestiva (Id 28985454), desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. 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. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, tão somente no valor discutido, objeto da demanda. 

Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, para condenar a 

parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente no importe 

apresentado de R$ 135,46 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-84.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PINTO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000142-84.2018.8.11.0030. EXEQUENTE: MARCOS PINTO DA GUIA 
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EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Proceda com a alteração da 

classe processual para cumprimento de sentença. Tendo em vista o 

pagamento do débito, a concordância da parte autora com o valor 

depositado em juízo (Id 20705079), bem como a expedição de alvará em 

favor da parte autora (Id 21615162). De acordo com o artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação 

coativa do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja 

voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 

925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada 

no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000388-43.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000388-43.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ANDREA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAHARA CRESTANA PEREIRA 

POLO PASSIVO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES 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: 18/06/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - 

MT - CEP: 78430-000 . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 492-33.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Certifico e dou fé que não foi procedido o devido cumprimento da decisão 

proferida as fls.421 dos autos, tendo em vista a suspensão da realização 

das audiências/Juri no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por 

força da Portaria Conjunta numero 249/2020 e da Portaria Conjunta 

281/2020 (TJMT) e Portaria 77 (CNJ), em razão da Pandemia, causada pelo 

Corona Virus.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-19.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NARCISO BENEDITO DA SILVA OAB - 241.429.801-49 (REPRESENTANTE)

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))

 

PROCESSO n. 1000064-19.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:NARCISO 

BENEDITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 16/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

18 de abril 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: 1000064-19.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NARCISO BENEDITO DA SILVA OAB - 241.429.801-49 (REPRESENTANTE)

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))

 

PROCESSO n. 1000064-19.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:NARCISO 

BENEDITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 16/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

18 de abril 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: 1000074-63.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EUROTIDES GABRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000074-63.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:EUROTIDES 

GABRIEL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 16/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

18 de abril 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: 1000099-76.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000099-76.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ELZA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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de Nortelândia Data: 23/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

18 de abril 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: 1000103-16.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA EWALD & JOAO EWALD LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS RAMOS PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-16.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:OLIVEIRA 

EWALD & JOAO EWALD LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA, BRUNNA PORTELA ALVES POLO PASSIVO: 

MARCOS VINICIUS RAMOS PEREIRA DE SOUZA 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: 23/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 18 de abril 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: 1000114-45.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000114-45.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:MARILZA 

FERREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

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

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 23/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 

220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 18 de abril 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: 1000126-59.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000126-59.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:CARLA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 23/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-45.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

GOMES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVALDO DE SA 

TEIXEIRA, BRUNNA PORTELA ALVES POLO PASSIVO: MARCELO 

RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA 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: 23/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 18 de abril 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: 1000198-46.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

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 (REU)

 

PROCESSO n. 1000198-46.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:JOAO OLIMPIO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO 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: 23/06/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-69.2020.8.11.0090

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:

MANOEL MEIRELES SENA (EXECUTADO)

ERCILIA CONCEIÇÃO MEIRELES (EXECUTADO)

JOSEFINA CONCEICAO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000120-69.2020.8.11.0090 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MANOEL MEIRELES SENA, ERCILIA CONCEIÇÃO MEIRELES, 

JOSEFINA CONCEICAO DE CARVALHO Vistos. Analisando a inicial 

verifica-se que a parte autora não deduziu pedido de gratuidade, 

tampouco pagou as custas. Conforme preleciona o artigo 320, do CPC, o 

feito será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação Nesta senda, com espeque no art. 321, caput, do CPC, INTIME-SE o 

autor para que apresente, no prazo de 15 dias, comprovante de 

recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO 

F R A Z O N  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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000594-74.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. J. R. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000594-74.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ELISVANIA DE JESUS RAMOS 

REQUERIDO: NIVALDO SOUZA DAS NEVES Vistos. Considerando que a 

parte requerida foi devidamente citada e não apresentou contestação, 

DECRETO sua revelia, com as ressalvas dos art. 345, II, CPC. A fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de 

produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos 

processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação 

etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento 

processual. CIÊNCIA ao Ministério Público. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-02.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROUZILANE DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000021-02.2020.8.11.0090 AUTOR(A): ROUZILANE DE ARAUJO 

OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídica 

a alegada hipossuficiência econômica. Os processos concernentes a 

aposentadoria por idade híbrida foram afetados na sistemática de 

repetitivos, controvérsia sob o Tema 1007. Destarte, o sobrestamento da 

presente ação, até o julgamento dos Resp 1674221/SP e 1788404/PR, no 

Superior Tribunal de Justiça, é medida de rigor. Nestes termos, conforme 

orienta o art. 313, IV, do CPC, DETERMINO a suspensão da ação em tela, 

com aguardo dos autos em Secretaria. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Nova 

Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) 

R I C A R D O  F R A Z O N  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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61797 Nr: 1380-72.2018.811.0090

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSG, RFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61798 Nr: 1381-57.2018.811.0090

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSG, MJR, RFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53192 Nr: 1654-07.2016.811.0090

 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: ALEX RODRIGO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA – EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao requerente para manifestação acerca da 

correspondência devolvida de ref:. 46.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-52.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FONTOURA GERMANO (REQUERENTE)

SEBASTIAO ESSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DONERLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010014-52.2017.8.11.0090. REQUERENTE: DIRCEU FONTOURA 

GERMANO, SEBASTIAO ESSER REQUERIDO: EDUARDO DONERLIS Vistos 

em regime de exceção. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo 

julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Nova 

Canaã do Norte, 13 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-52.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FONTOURA GERMANO (REQUERENTE)

SEBASTIAO ESSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DONERLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010014-52.2017.8.11.0090. REQUERENTE: DIRCEU FONTOURA 

GERMANO, SEBASTIAO ESSER REQUERIDO: EDUARDO DONERLIS Vistos 

em regime de exceção. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo 

julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Nova 

Canaã do Norte, 13 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-20.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FABIO GUEDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8009999-20.2016.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ANDERSON FABIO GUEDES Vistos. INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, data da assinatura digital. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000286-72.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LAZARA GARCIA MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000286-72.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOANA LAZARA GARCIA 

MARTINS MACHADO REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em regime de exceção. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com a 

manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos 

para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol 

D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 15 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-83.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARLA RIBEIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000003-83.2017.8.11.0090 REQUERENTE: ERICA CARLA 

RIBEIRO MENDES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente informou que a 

executada pagou a dívida em sua integralidade e pugnou pela extinção do 

feito (vide petição retro). Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o necessário alvará de levantamento de valores. DETERMINO 

o desbloqueio de eventual contrição patrimonial feita em excesso. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência em razão do disposto pelo art. 55, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95. Com o transito em julgado, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE na forma lei. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-83.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARLA RIBEIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000003-83.2017.8.11.0090 REQUERENTE: ERICA CARLA 

RIBEIRO MENDES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente informou que a 

executada pagou a dívida em sua integralidade e pugnou pela extinção do 

feito (vide petição retro). Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o necessário alvará de levantamento de valores. DETERMINO 

o desbloqueio de eventual contrição patrimonial feita em excesso. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência em razão do disposto pelo art. 55, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95. Com o transito em julgado, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE na forma lei. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 25/2020-NMV

 O EXMO. SR. DR. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E,

 CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, que revoga o 

Provimento n. 10/2016/CM e o Provimento 09/2019/CM e estabelece o 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como no 

plantão semanal;

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria que 

estabeleça a escala de magistrados e servidores, incluindo, 

necessariamente, ao menos dois servidores, devendo um ser oficial de 
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justiça, e promover as alterações dessa Escala a partir de solicitações de 

permutas ou outras intercorrências;

 CONSIDERANDO, ainda, os termos da Portaria nº. 20/2020/DF expedida 

pela Comarca de Alta Floresta, que estabelece a escala do plantão 

regional do Polo IV, referente aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 

2020;

 RESOLVE

 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão semanal e para os finais de 

semana e feriados, na Comarca de Nova Monte Verde, referente ao mês 

de MAIO/2020 , da seguinte forma:

 Data

Classe

Juiz (a)

Servidor(a)/Gestor(a)

Servidor(a)/Oficial de Justiça

01/05/2020

Feriado Nacional – Dia do Trabalho (Port. 1555-PRES)

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

02/05/2020

Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

03/05/2020

Final de Semana

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Edivan Cerqueira Viana

Márcio Jesus Gattiboni

04/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Wagner Erharter

05/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Wagner Erharter

06/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Wagner Erharter

07/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Wagner Erharter

08/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Janice Schroeder

Wagner Erharter

09/05/2020

Final de Semana

Janaína Rebucci Dezanetti

Janice Schroeder

Wagner Erharter

10/05/2020

Final de Semana

Janaína Rebucci Dezanetti

Janice Schroeder

Wagner Erharter

11/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

12/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

13/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

14/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

15/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

16/05/2020

Final de Semana

Milena Ramos de Lima e S. Paro

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

17/05/2020

Final de Semana

Milena Ramos de Lima e S. Paro

Jaqueline R. Pacheco Cecconello

Roberto Luiz Cecconello Júnior

18/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

19/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

20/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

21/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

22/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

23/05/2020

Final de Semana

Tibério de Lucena Batista

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

24/05/2020

Final de Semana

Tibério de Lucena Batista

Josimar dos Santos

Márcio Jesus Gattiboni

25/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza

Wagner Erharter

26/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza
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Wagner Erharter

27/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza

Wagner Erharter

28/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza

Wagner Erharter

29/05/2020

Semanal

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza

Wagner Erharter

30/05/2020

Final de Semana

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza

Wagner Erharter

31/05/2020

Final de Semana

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juliana Ap. Arantes de Souza

Wagner Erharter

CONTATOS

Nome

 Comarca

Vara

Telefone

Endereço

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

(66) 98403-9339

Prédio do Fórum

Edivan Cerqueira Viana

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98462-4155

Prédio do Fórum

Janice Schroeder

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98442-0088

Prédio do Fórum

Jaqueline Romeira Pacheco

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98421-8461

Prédio do Fórum

Josimar dos Santos

Nova Monte Verde

Vara Única

(66) 98452-0291

Prédio do Fórum

Juliana Aparecida Arantes de Souza

Nova Monte Verde

Vara Única

 (66) 98441-2868

Prédio do Fórum

Marcio Jesus Gattiboni

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98429-1828

Prédio do Fórum

Roberto Luiz Cecconello Júnior

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98447-4543

Prédio do Fórum

Wagner Erharter

Nova Monte Verde

Vara Única

(66)98413-6611

Prédio do Fórum

Evandro Juarez Rodrigues

Peixoto de Azevedo

2ª Vara

(66)99205-5365

Prédio do Fórum

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Alta Floresta

2ª Vara

(65)99688-9343

Prédio do Fórum

Janaina Rebucci Dezanetti

Alta Floresta

3ª Vara

(66)99930-0740

Prédio do Fórum

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Alta Floresta

Diretoria do Fórum

(66)99233-8409

Prédio do Fórum

Roger Augusto Bim Donega

Alta Floresta

5ª Vara

(66)99695-6227

Prédio do Fórum

Tibério de Lucena Batista

Apiacás

Vara Única

(65)99329-7258

Prédio do Fórum

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Paranaíta

Vara Única

(66)99672-3601

Prédio do Fórum

 Art. 2º - DETERMINAR que os servidores escalados para o plantão de 

final de semana permaneçam nas dependências do Fórum no horário de 

13h00 às 17h00, nos termos do § 1º do Art. 15 do Provimento 

17/2019-CM, observando-se ainda a regra do Paragrafo Único do Artigo 

19 do mesmo Provimento, ressalvado o período determinado nas Portarias 

Conjuntas 249 e 281/2020 ou enquanto perdurarem as ações de 

enfrentamento ao contágio pelo Novo coronavírus (COVID-19), período em 

que o servidor deverá atender ao plantão judiciário na forma de 

teletrabalho e sobreaviso, sempre que possível.

 Parágrafo Primeiro - O plantão de final de semana iniciar-se-á após o 

encerramento do horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas 

de feriados e terá seu término no início do horário de expediente do 

primeiro dia útil subsequente.

 Parágrafo Segundo - O Plantão semanal iniciará após o encerramento do 

expediente forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início 

do expediente do último dia útil.

 Art. 3º - DETERMINAR que seja encaminhada, pela Central de 

Administração, via malote digital ou e-mail, cópia da escala de plantão de 

magistrados e servidores desta Comarca e suas eventuais alterações à 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria 

de Magistrados, às autoridades policiais locais e demais órgãos ou 

pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento, bem como o 

cadastramento no sistema respectivo, conforme Ofício-Circular n. 

66/2019-CCGJ.

 Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 15 de abril de 2020.

 (assinado digitalmente)
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000203-82.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. S. M. (REQUERIDO)

 

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 05 (cinco) dias, manifeste sobre o comprovante de 

pagamento apresentado pelo Requerido. 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000472-58.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. F. O. (REQUERENTE)

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... Trata-se de requerimento de fixação de honorários pela 

advogada GEISSE RODRIGUES DE SOUZA. Pois bem. Acerca das 

alegações da nobre advogada, alguns comentários. Verifica-se que, não 

obstante a alegação de ser defensora nomeada, há na Petição Inicial a 

juntada de documentos denominados “Procuração”, um figurando como 

Outorgante o requerente ANDERSON CAMILLO DE OLIVEIRA e outro 

constando como Outorgante a requerente ROSINALVA DE SOUZA 

FRANÇA OLIVEIRA (Id. 22320309). Nos referidos documentos é 

mencionado que os requerentes constituíram a procuradora para defender 

seus direitos fundamento e interesses jurídicos. Assim, embora haja 

certidão de nomeação, considerando o teor das Procurações juntadas, 

inexistindo expressa declaração em sentido contrário das partes, 

entende-se ser a nobre advogada constituída e não nomeada. Pelo 

exposto, INDEFERE-SE o pleito. No mais, à SECRETAIRA para: 1. INTIMAR a 

advogada; 2. Não havendo mais requerimentos, ARQUIVAR os autos com 

as cautelas de praxe. Intimar. Cumprir.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 1282-36.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.ABSOLVER MAURÍCIO SILVA OLIVEIRA, com qualificação anterior, 

quanto à imputação relacionada ao art. 157, §3º, do Código Penal. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIAEXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor do acusado, providenciando o necessário para seu 

cumprimento, com URGÊNCIA, procedendo-se às baixas necessárias. 

Havendo nomeação de Defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

a AÍLTON ANDRÉ ALBRING DOS SANTOS (OAB 21.824/O/MT) o valor de 4 

URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Sem custas e despesas processuais.Oportunamente, após 

certificar o trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.Proceder às anotações e baixas necessárias;2.Após, 

arquivar com as formalidades de praxe.Ciência ao Ministério 

Público.Intimar, observando-se o art. 392 do CPP. Não encontrado para ser 

intimado pessoalmente, proceder à intimação por Edital (prazo de 20 dias). 

Havendo recurso de apelação, certificada a tempestividade, intimar 

apelante para razões e, após, apelado para contrarrazões, remetendo ao 

Tribunal de Justiça para julgamento. Caso o acusado deseje apelar, deve 

ser intimado o Defensor que atuou no processo para interpor e arrazoar o 

recurso, o que gerará nova fixação de URH em caso de ser defensor 

nomeado. Não interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro Defensor 

para fazê-lo (a partir da lista da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância) ou INTIMAR o acusado para constituição de novo Defensor, 

se constituído (inerte o acusado, NOMEAR Defensor para tanto). O mesmo 

procedimento será feito em caso de apelação do Ministério Público quanto 

às contrarrazões. Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2020.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000263-55.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDISLAINE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

WESLEY DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

TATIANE CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAIRES DE LIMA OAB - 014.415.871-01 (REPRESENTANTE)

IVONE MEDEIROS DOS SANTOS OAB - 569.884.271-04 

(REPRESENTANTE)

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

TATIANE CAMARGO DE OLIVEIRA OAB - 031.361.261-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE-MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de requerimento de expedição de “Alvará Judicial” 

ajuizado por Tatiane Camargo de Oliveira, R. E. C. da Silva (representado 

por Tatiane Camargo de Oliveira), Wesley dos Santos da Silva, Leidislaine 

dos Santos Silva, P. H. C. da S. (representado por Patrícia Caires de Lima) 

e M. M. da S. (representado por Ivone Medeiros dos Santos).. Com a 

Inicial, documentos. Pois bem. 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. Por fim, observa-se a imprescindibilidade de manifestação 

pelo Ministério Público, tendo em vista o interesse de menores em jogo (art. 

178, II, do CPC). Portanto, à SECRETARIA para: 1. REMETER os autos ao 

Ministério Público para manifestação; 2. Havendo concordância com a 

expedição do Alvará ou havendo requerimento outro, conclusos; 3. Por 

outro lado, caso o Ministério Público aponte a necessidade de aditamento 

da Inicial, INTIMAR a parte-autora para atender ao solicitado e após 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000079-02.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ZORZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA OAB - PR28461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VETTORELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

EDNA ZORZI (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCELINA BRAGA ZORZE (TERCEIRO INTERESSADO)

YASMIM RIBEIRO ZORZI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Após a análise da Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se que a petição inicial não atendeu aos requisitos elencados 
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nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Inicialmente, verifica-se 

que não houve requerimento para a concessão da “gratuidade da justiça”, 

tampouco houve o comprovante de recolhimento das custas judiciais, o 

que deve ser sanado pela parte-autora. Em segundo lugar, não se 

encontrou a Certidão Para Fins de Usucapião, recomendação contida no 

art. 1º do Provimento nº 009/2017 da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso (Redação alterada pelo Provimento nº 6/2018-CGJ), bem 

como os artigos 1º, 3º incisos I e IV e 4º, incisos II e V, do Provimento nº 

65/2017 do CNJ. Foi publicada a Resolução/INTERMAT nº 01/2018 que 

instituiu a Certidão Para Fins de Usucapião para efeito de fazer cumprir as 

recomendações exaradas no art. 1º do Provimento nº009/2017 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso bem como os artigos 1º, 3º 

incisos I e IV e 4º, incisos II e V do Provimento nº 65 de 14/12/2017 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Tal certidão “tem como objetivo 

principal proporcionar celeridade aos processos de usucapião judicial ou 

extrajudicial onde o ocupante de imóvel urbano ou rural precisa fazer 

prova de qual título deverá propor sua usucapião e identificando seu 

p r o p r i e t á r i o ”  ( D i s p o n í v e l  e m : 

h t t p s : / / w w w . o l h a r d i r e t o . c o m . b r / a r t i g o s / e x i b i r . a s p ?

id=9362&artigo=sobre-a-certidao-para-fins-de-usucapiao. Acessado em: 

30.03.2020). Além disso, embora a CNGC indique em seu art. 1.342-A, 

especificadamente, “Ações de Usucapião Rural”, tem-se que se 

recomenda a observância da juntada dos mesmos documentos dispostos 

no art. 1º do Provimento nº 009/2017-CGJ: Por oportuno, transcreve-se: 

Art. 1.342-A. Recomendar aos magistrados que, nas Ações de Usucapião 

Rural, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes 

documentos: (Redação alterada pelo Provimento nº 6/2018-CGJ) a) 

Certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do 

Estado de Mato Grosso; (Redação alterada pelo Provimento nº 

6/2018-CGJ) b) Fluxograma da Cadeia Dominial; c) Matrícula do imóvel a 

ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta 

georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe 

substituir; e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta 

(em formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml 

ou .kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados 

cartográficos (em formato .ODS); f) ART/CREA; Parágrafo único. Os 

documentos serão apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para 

instruir a ação (processo físico), e as demais para remessa às 

procuradorias públicas. Desta forma, não se vislumbrando nos autos 

quaisquer dos documentos indicados art. 1º do Provimento nº 009/2017 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, bem como a indicação da 

impossibilidade de trazê-los, a petição inicial merece emenda. A referida 

Certidão poderá ser acessada no sítio do INTERMAT 

( h t t p : / / w w w . i n t e r m a t . m t . g o v . b r /

-/9476698-certidao-para-fins-de-usucapiao-urbano-e-rural). Portanto, nos 

termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. REQUERER o benefício da “gratuidade da justiça” (instruindo, 

se assim quiser, o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das 

custas processuais; 2. TRAZER os documentos indicados art. 1º do 

Provimento nº 009/2017 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, 

ou INDICAR, de maneira fundamentada, a impossibilidade de trazê-los. Por 

fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000726-31.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE WISNIEWSKI OAB - RS112710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação monitória” ajuizada por 

Prestomedi Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. contra o Município 

de Nova Bandeirantes/MT. Com a Inicial, documentos. É, ao que parece, o 

necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO No caso em tela, 

verifica-se que a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda 

(Município de Nova Bandeirantes/MT). A quantia indicada no valor da 

causa é menor que sessenta salários mínimos, conforme pode ser visto 

nos autos. Assim, incidente o art. 2° da Lei n° 12.153/09: Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Por isso, necessário se faz o declínio de competência. III 

CONCLUSÃO Pelo exposto, com fundamento no art. 2° da Lei 12.153/09, 

DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA desse Juízo para processar e julgar a 

presente demanda, DECLINANDO a competência em favor do JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MONTE 

VERDE/MT, DETERMINANDO a remessa dos autos àquele Juízo. Intimar. 

Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-92.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BELIRDES COVATTI PASSARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Nova Monte 

Verde / (PJE) Juizado Especial Civel e Criminal de Nova Monte Verde 

Alvará Eletrônico n° 606126-5 / 2020 Quarta-feira, 22 de Abril de 2020 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 8010048-92.2015.811.0091 

Requerente: BELIRDES COVATTI PASSARINI Advogado: TANIA MARA 

ROSA FINGER Requerido: Advogado: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

Beneficiário: BELIRDES COVATTI PASSARINI Conta Judicial 

1400125608638 Valor: R$ 3.645,53 (três mil e seiscentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos) Autorizado: TANIA MARA ROSA 

FINGER CPF/CNPJ: 88055973920 Data de Emissão: 22/04/2020 Titular 

Conta TANIA MARA ROSA FINGER CPF/CNPJ Titular Conta 88055973920 

Banco Agência Conta Tipo Conta 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 

0812 700614 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: JAQUELINE ROMEIRA PACHECO 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

somente informativo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000583-42.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL PANUCCI ROSA OAB - PR96893 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Requerida/Recorrida para apresentar contrarrazões 

recursais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-98.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA ELISA PREDIGER WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997-O (ADVOGADO(A))

 

Concede-se a gratuidade judiciária à parte-autora. Recebem-se os 

Recursos. INTIMAR cada parte para as respectivas contrarrazões. Após, 

à TURMA para JUGALMENTO.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000650-56.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOMA OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado Daniel Rivoredo Vilas Boas para efetuar o 

pagamento do preparo da Carta Precatória, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000141-91.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FIUZA CASSES OAB - RJ140496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000141-91.2020.8.11.0107. 

EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A. EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ VISTOS. 

Inicialmente, determino o apensamento dos presentes autos ao executivo 

fiscal respectivo (EF n. 1000362-11.2019.8.11.0107). Havendo garantia do 

juízo, recebo os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo. 

Intime-se a parte executada para manifestação no prazo legal. Cumpra-se, 

certificando nos autos principais o proferimento da presente decisão 

suspensiva. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000274-70.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS REIS SANTOS OAB - RS92495B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (REQUERIDO)

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO ZIMPEL (REQUERIDO)

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL (REQUERIDO)

MILTON HENRIQUE ZIMPEL (REQUERIDO)

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL (REQUERIDO)

EDILEIZA SILVA LIMA (REQUERIDO)

VERONICA TEREZINHA ZIMPEL (REQUERIDO)

INDIRA SANTOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000274-70.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: SERGIO RUDIMAR 

ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, 

CARLOS ROBERTO ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, 

VERONICA TEREZINHA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAUJO, EDILEIZA 

SILVA LIMA VISTOS. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar 

acerca do prosseguimento da carta precatória, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da missiva. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000620-21.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE STRIEDER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000620-21.2019.8.11.0107. 

EMBARGANTE: VALDIR JOSE STRIEDER EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Cumpra-se na forma determinada pelo E. Tribunal no 

acordão proferido nos autos do RAI 1018271-96.2019.8.11.0000. Int. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57984 Nr: 336-35.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIO ZULIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar se 

possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-52.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO AMARO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULIVAN PICOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 
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UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000314-52.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

GENIVALDO AMARO DE MELLO REU: SULIVAN PICOLI Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO CIVIL ajuizada por GENIVALDO AMARO DE MELLO em face de 

SULIVAN PICOLI, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Devidamente citada, a parte requerida ofertou contestação, denunciando à 

lide a HDI SEGUROS S.A. Ante a prova documental de ID. 27751332, a qual 

demonstrada, prima facie, a existência de contrato de seguro entre a parte 

requerida e a seguradora, DEFIRO o pedido de denunciação à lide. Cite-se 

a denunciada nos termos do art. 126 do CPC. Int. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-30.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA E CIA LTDA (AUTOR(A))

ADELINA RECH VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000158-30.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

VEDANA E CIA LTDA, ADELINA RECH VEDANA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE 

LIMINAR ajuizada por ADELINA RECH VEDANA IRELI e ADELINA RECH 

VEDANA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, 

alegando a incompetência do servidor para lavrar auto de infração e termo 

de apreensão; prescrição da punibilidade do crime judicialmente declarada 

e a consequente prescrição da pena administrativa; prescrição da 

pretensão punitiva em razão do excesso de prazo durante a tramitação do 

processo administrativo; além de outras matérias de mérito. Requereu, ao 

final, a concessão do pedido de tutela de urgência, para que a parte 

requerida “se abstenha de inscrever as autoras em cadastros de 

restrição ao crédito e de protestar a CDA; ii.b - suspendendo a 

exigibilidade da CDA gerada a partir do Auto de Infração nº 120257”. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Com efeito, dispõe o artigo 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º). Em suma: em 

cognição sumária, é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). Pois bem. Compulsando os autos, em cognição sumária, 

verifico que os documentos que acompanham a inicial demonstram a 

probabilidade do direito alegado pelo autor. Vejamos. As alegações dos 

autos dizem respeito quanto à inscrição em dívida ativa, causando 

transtornos de ordem financeira e moral quando da impossibilidade de 

acessar crédito bancário. Observando a ordem fática e documental, 

nota-se a probabilidade do direito alegado, pois inexistem provas de que a 

sócia da empresa foi cientificada do processo administrativo n 

463151/2009. Com efeito, a medida deve ser deferida, frente aos 

possíveis prejuízos advindos da inscrição em dívida e protesto, 

possivelmente constituídos sem a devida oportunidade de defesa, e ainda, 

tendo em vista a possibilidade da ocorrência da prescrição do crédito, 

notadamente, resultante do Auto de infração nº 120257, traduzindo-se, 

ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ademais, se concedido o provimento somente ao final da demanda, por 

certo sofrerá danos irreversíveis, ao passo que, se ao final restar 

comprovada à legalidade da dívida, a parte requerida poderá realizar nova 

inclusão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim 

de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da 

parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação CDA 

de nº 120257, bem como suspenda sua exigibilidade, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. Todavia, 

CONDICIONO o cumprimento da liminar à apresentação de caução em 

dinheiro no exato valor do débito questionado. Deixo de designar audiência 

de conciliação em razão da dispensa requerida pela PGE/MT nas causas 

em que for parte a Fazenda Estadual e suas autarquias. CITE-SE a 

requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências do artigo 344 do NCPC. Int. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-25.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000180-25.2019.8.11.0107. REQUERENTE: MARIA EVA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S/A, VISTOS. Considerando a 

apresentação de contestação, determino a abertura de vista à parte 

autora para réplica. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER OAB - MT22834/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))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. EXEQUENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Trata-se de ação indenizatória movida por FERNANDO JOSÉ 

VIEIRA em face de ENERGISA S/A, com sentença condenatória em Id 

13892116, que foi confirmada pela Colenda Turma Recursal em acórdão 

de Id 18779886, o qual transitou em julgado em Id 18779890. Em Id 

18916908 as partes firmaram acordo para pagamento do débito no valor 

total de R$ 4.500,00, sendo R$ 3.500,00 a título de indenização ao autor e 

R$ 1.000,00 a título de honorários sucumbenciais à advogada do autor que 

subscreveu o acordo (procuração – Id 18682202). Em petição de Id 

19345645, a executada noticia o pagamento das verbas pactuadas, 

comprovando-se o depósito da parcela indenizatória diretamente na conta 

corrente da advogada do autor, bem como o depósito judicial da verba 

sucumbencial, tudo na forma da transação celebrada entre as partes. 

Posteriormente, em petição de Id 19568508, o terceiro interessado Ari 

Antônio Vieira Martins informa que move ação de execução contra o ora 

autor junto ao Juizado Especial de Sorriso-MT (autos 

1000258-94.2017.8.11.0040), na qual teria sido deferida penhora no rosto 

do presente feito em curso perante o Juizado Especial de Nova 

Ubiratã-MT. Aduz que a ordem não foi enviada a tempo pela Secretaria 

Judicial de Sorriso-MT, oportunidade em que o autor teria celebrado o 

acordo supra para frustrar a penhora do crédito. Acrescenta, ainda, que o 

ora autor teria se valido de estratégia ardil quanto aos honorários 

sucumbenciais, posto que atuou em causa própria até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido pela Turma Recursal, tendo constituído 

advogada somente quando da formalização do acordo. Pugna, assim, pela 

indisponibilidade dos valores depositados judicialmente a título de 

honorários sucumbenciais. De igual sorte, em petição de Id 24070565, a 
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terceira interessada Fasipe Centro Educacional Ltda. informa que também 

move ação de execução contra o ora autor junto à 4ª Vara Cível de 

Sinop-MT (autos 7375-44.2011.811.0015), na qual também fora deferida 

penhora no rosto deste feito em curso perante o Juizado Especial de Nova 

Ubiratã-MT, pugnando pela indisponibilidade dos valores depositados 

judicialmente a título de honorários sucumbenciais. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. Primeiramente, em consulta ao sistema PJE, 

verifica-se que o terceiro interessado Ari Antônio Vieira Martins e o ora 

requerente Fernando José Vieira efetuaram composição amigável nos 

autos n.º 1000258-94.2017.8.11.0040 do Juizado Especial de Sorriso-MT 

(autos 1000258-94.2017.8.11.0040), estando o feito já arquivando, razão 

pela qual tenho por prejudicado o pedido acima. Quanto ao pedido 

remanescente da terceira interessada Fasipe Centro Educacional Ltda, 

entendo pela impossibilidade de acolhimento, eis que a única verba 

depositada nestes autos refere-se aos honorários sucumbenciais da 

advogada subscritora do acordo, a qual foi devidamente constituída pelo 

autor com procuração em Id 18682202. Assim, é inviável a constrição de 

tal numerário, visto tratar-se de importância devida à advogada e não ao 

autor. Ademais, não há qualquer indicativo de que a constituição da nobre 

causídica tenha sido feita para burlar eventual débito de outro processo. 

Por esta razão, REJEITO o pedido. Preclusa esta decisão, expeça-se o 

devido alvará de levantamento da verba sucumbencial, na forma requerida 

em Id 19411317 e, após, arquivem-se os autos. Proceda ao cadastro e 

habilitação dos advogados dos terceiros interessados junto ao PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000296-31.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DENARDI - PNEUS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO ROBERTO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000296-31.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ADEMAR DENARDI - PNEUS - 

EPP REQUERIDO: AGOSTINHO ROBERTO DA CRUZ VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(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))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0107. EXEQUENTE: CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. BacenJud 1.) 

Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não efetuou o 

pagamento do débito, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes em 

nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o 

valor atualizado do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a 

indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior 

deliberação deste Juízo. 2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo 

advogado constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte 

executada. 3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte 

credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos 

para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) 

Judiciário(a) o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, 

havendo requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu 

favor. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-59.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000040-59.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MONICA LEITE SANTOS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-55.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000469-55.2019.8.11.0107. REQUERENTE: IZILDA DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-84.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000480-84.2019.8.11.0107. REQUERENTE: SANDRA GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 8010069-83.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DALBER AMORIN DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010069-83.2016.8.11.0107. EMBARGANTE: WELLINTON DALBER 

AMORIN DE OLIVEIRA EMBARGADO: ELSA MARIA LIBERALESSO 

FERRARI VISTOS, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte autora/embargante não compareceu na audiência e 

tampouco apresentou justificativa plausível para sua inércia/omissão. 

Assim, diante da contumácia, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios (arts. 54/55, Lei 9099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-69.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARCANGELO BORTOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000772-69.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ARCANGELO BORTOLOTTO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. VISTOS. Primeiramente, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes Arcangelo Bortolotto e 

CVC BRASIL (Id 28051761), cujas cláusulas ficam fazendo parte 

integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, c.c. art. 22, p. único, da Lei 9.099/95. Sem 

prejuízo, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as 

partes Arcangelo Bortolotto e GOL LINHAS AÉREAS (Id 28318756), cujas 

cláusulas ficam fazendo parte integrante desta decisão, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 22, p. 

único, da Lei 9.099/95. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Face à 

inegável ausência de interesse recursal, operando-se a hipótese do art. 

1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, certifique-se desde 

logo o trânsito em julgado da presente sentença. Aguarde-se o decurso 

do prazo para pagamento voluntário da obrigação. Em caso negativo, 

intime-se a parte exequente para que promova o cumprimento de 

sentença, com apresentação de planilha atualizada do débito. Lado outro, 

efetuados os pagamentos e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos. CUMPRA-SE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-71.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MORAES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000649-71.2019.8.11.0107. REQUERENTE: MARLI ALVES DA SILVA 

MACHADO REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DE MORAES FERREIRA 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. MARLI ALVES DA SILVA MACHADO, qualificada 

nos autos, ajuizou ação de obrigação de fazer contra ANTONIO CARLOS 

DE MORAES FERREIRA, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que 

celebrou negócio jurídico “verbal” com o requerido para aquisição de um 

veículo automotor, por meio do qual o reclamado assumiria o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem. Aduz que redigiu um contrato 

escrito para que o requerido assinasse, mas este se recusa a fazê-lo, 

razão pela qual pugna pela condenação em obrigação de fazer, 

consistente em assinar o referido contrato. Citado, o requerido não 

apresentou conciliação, tornando-se revel. Com efeito, dispõe o artigo 20 

da Lei 9.099/95 que: “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Pois bem. No caso dos autos, verifico que 

não há prova do negócio jurídico “verbal” celebrado entre as partes. Para 

além disso, o pedido formulado na inicial – consistente em compelir o 

requerido a assinar um suposto contrato de compra e venda – revela-se 

como juridicamente impossível, dada a natureza bilateral do negócio 

jurídico. Ora, em instrumentos particulares de compra e venda, não cabe 

ao Poder Judiciário substituir a vontade de um dos contratantes, quando 

este se recusa a assinar o termo, mormente porque eventuais tratativas 

pré-contratuais não possuem força vinculante. Ante o exposto, com 

fundamento subsidiário no art. 487, inciso I, c.c. art. 488, ambos do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com exame do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado esta 

sentença e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se 

os autos, com as anotações de praxe. Faculto a intimação da parte autora 

por meio de contato telefônico (art. 911 CNGC). Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-54.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000773-54.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. VISTOS. Primeiramente, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes 

Elisangela Aparecida dos Santos e CVC BRASIL (Id 28051782), cujas 

cláusulas ficam fazendo parte integrante desta decisão, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 22, p. 

único, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

acordo celebrado entre as partes Elisangela Aparecida dos Santos e GOL 

LINHAS AÉREAS (Id 28319267), cujas cláusulas ficam fazendo parte 

integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, c.c. art. 22, p. único, da Lei 9.099/95. Sem 

custas. Sem honorários advocatícios. Face à inegável ausência de 

interesse recursal, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, certifique-se desde logo o trânsito em julgado 

da presente sentença. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento 

voluntário da obrigação. Em caso negativo, intime-se a parte exequente 

para que promova o cumprimento de sentença, com apresentação de 

planilha atualizada do débito. Lado outro, efetuados os pagamentos e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-24.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFFER APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS OAB - 043.711.441-44 

(REPRESENTANTE)

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000775-24.2019.8.11.0107. REQUERENTE: DIENIFFER APARECIDA DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. VISTOS. Primeiramente, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes Dieniffer Aparecida dos 

Santos e CVC BRASIL (Id 28009470), cujas cláusulas ficam fazendo parte 

integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, c.c. art. 22, p. único, da Lei 9.099/95. Sem 

prejuízo, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as 

partes Dieniffer Aparecida dos Santos e GOL LINHAS AÉREAS (Id 

28319282), cujas cláusulas ficam fazendo parte integrante desta decisão, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

c.c. art. 22, p. único, da Lei 9.099/95. Sem custas. Sem honorários 

advocatícios. Face à inegável ausência de interesse recursal, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, certifique-se desde logo o trânsito em julgado da presente 

sentença. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário da 

obrigação. Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que 

promova o cumprimento de sentença, com apresentação de planilha 

atualizada do débito. Lado outro, efetuados os pagamentos e nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-26.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RAMOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010045-26.2014.8.11.0107. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA, PEDRO RAMOS DE ARAUJO 

VISTOS. Compulsando os autos, verifica-se que a tentativa de penhora de 

bens da parte executada restou infrutífera. Nesse passo, dispõe o artigo 

53, § 4º, da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Vale lembrar, ademais, que, nos termos do art. 

51, § 1º, da Lei 9.099/95, “a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-72.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR TENNROLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT16716 (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010072-72.2015.8.11.0107. REQUERENTE: JOSE GILMAR TENNROLLER 

REQUERIDO: OZIEL DA SILVA VISTOS. OZIEL DA SILVA interpôs 

embargos de declaração contra a sentença alegando omissão no 

decisum, o qual não arbitrou honorários ao advogado dativo. Sem 

delongas, assiste razão ao recorrente, eis que em Id 10084163 fora 

nomeado defensor dativo para patrocinar seus interesses, em razão da 

inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, não tendo a sentença 

contemplado a fixação dos respectivos honorários. Deste modo, conheço 

dos embargos, por serem tempestivos, e dou provimento ao recurso para 

arbitrar honorários advocatícios ao advogado nomeado em Id 10084163 

em 1,5 URH, nos termos da tabela da OAB/MT, mantendo-se, no mais, 

incólume a sentença guerreada. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-19.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULINO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON CLEBER LOPES JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar pessoalmente a parte 

Exequente para que providencie o prosseguimento do feito no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos. 

Novo São Joaquim, 17 de abril de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor 

de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-51.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:
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WILLIAN NUNES CRUVINEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que adote as providências necessárias para a citação no prazo de dez 

dias. Novo São Joaquim, 17 de abril de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010732-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de cientificar a parte Credora acerca 

da expedição e autuação da requisição de pagamento. Novo São Joaquim, 

22 de abril de 2020. THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000126-62.2019.8.11.0106

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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 22 de abril de 

2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000170-18.2018.8.11.0106

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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 22 de abril de 

2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-36.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000076-36.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 

EXECUTADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Tratam-se 

os presentes autos de feito de natureza/em fase executiva onde, em 

comum acordo, as partes avençaram sobre o pagamento do débito, 

requerendo a suspensão do feito até a quitação da obrigação, conforme 

se extrai da manifestação de id. 31250825 É o relatório. Decido. O artigo 

840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. Referido instituto, 

nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, 

conforme expressa disposição legal, serve tanto para prevenir quanto 

para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se que anteriormente 

havia um litígio, que culminou com a propositura da presente ação. No 

entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa 

dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as partes, visando 

terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo como pano de 

fundos direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma transação. A 

transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação 

do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida. 

Porém, como dantes já reverberado, no caso dos autos o objeto nele 

tratado é um débito já consolidado, de forma que não há como extinguir o 

feito com resolução de mérito, eis que eventual homologação do acordo na 

fase executiva não importa em novação da dívida. Assim entendemos pois 

o Código de Processo Civil é específico ao permitir, em seu artigo 922 

caput, a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O 

parágrafo único do referido dispositivo deixa claro que não há novação da 

dívida, ao dispor que: Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso. Conclui-se de tais 

elucubrações que, se a própria legislação permite o retorno do curso 

ordinário do processo em caso de descumprimento do acordo, incabível a 

sua extinção com a homologação. Outra não é a posição do Superior 

Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R RECURSO ESPECIAL 

2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO 

ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 

DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. INSOLVÊNCIA. 

CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Não cumprido 

acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, sem que se 

possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora homologada. 

Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, independentemente 

de intimação das partes, não havendo qualquer manifestação, será 

presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 111 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro), com a 

consequente extinção do processo pelo pagamento. Sem custas judiciais 

ou honorários advocatícios na presente fase processual. Nos termos do 

item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJe/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim – MT, 16 de abril de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000394-19.2019.8.11.0106

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: 

1000394-19.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a expressa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 131 de 385



concordância do Estado de Mato Grosso, aos cálculos iniciais, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. De acordo com o 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$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais 

e treze centavos), factível que o teto máximo para recebimento via 

requisição de pequeno valor é o montante de R$ 14.913,00 (quatorze mil e 

novecentos e treze 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, 14 de Abril 

de 2020. _______________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000393-34.2019.8.11.0106

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: 

1000393-34.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a expressa 

concordância do Estado de Mato Grosso, aos cálculos iniciais, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. De acordo com o 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$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais 

e treze centavos), factível que o teto máximo para recebimento via 

requisição de pequeno valor é o montante de R$ 14.913,00 (quatorze mil e 

novecentos e treze 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, 14 de Abril 

de 2020. _______________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000177-39.2020.8.11.0106

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

 

z ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000177-39.2020.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 

783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e 

tendo o exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o 

título executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do 

artigo 238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal, por meio de carga ou remessa dos autos, ou 

ainda por meio eletrônico, quando admitido, conforme disposição contida 

no artigo 183, parágrafo 1º do regramento de regência. Conforme exige o 

artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a apresentação de embargos à 

execução no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 910 caput). O termo inicial 

para a apresentação dos embargos será o do artigo 231 do Código de 

Processo Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 229 do 

diploma citado. Não havendo a apresentação tempestiva dos embargos, o 

que deve ser certificado, desde já determino, nos termos do artigo 100 

caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 

2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a expedição de Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso o valor do débito seja 

inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal 

e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de 

Julho de 2.001. Havendo a apresentação dos embargos, intime-se o 

exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, vindo-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 15 de Abril de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000391-64.2019.8.11.0106

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: 

1000391-64.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a expressa 

concordância do Estado de Mato Grosso, aos cálculos iniciais, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. De acordo com o 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$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais 

e treze centavos), factível que o teto máximo para recebimento via 
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requisição de pequeno valor é o montante de R$ 14.913,00 (quatorze mil e 

novecentos e treze 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, 14 de Abril 

de 2020. _______________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010415-37.2016.8.11.0106

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:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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: 

8010415-37.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: CLARO S.A. Proceda-se com a 

liberação do valor de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais), 

para a conta apresentada em ID. 13930283. Diante da indisponibilidade 

temporária da rede local, autorizo, excepcionalmente, a expedição de 

alvará por meio da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser 

informado eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital. 

Intime-se a parte. Após, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 16 de Abril de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-07.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010083-07.2015.8.11.0106. REQUERENTE: KENEDES FERREIRA ROQUE 

REQUERIDO: RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A Estando 

comprovadamente o débito discutido perfeitamente satisfeito, sendo 

inclusive extinta a presente execução, expeça-se o competente alvará 

para a liberação dos valores constantes em Id. 7766949, observando os 

dados bancários apresentados em manifestação retro (id. 30037038). 

Determino, excepcionalmente, que a Secretaria Judicial materialize o 

referido alvará, notificando eletronicamente o magistrado para assinatura 

digital. Após, nada mais havendo a ser tratado, ao arquivo. Cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 17 de abril de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010651-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIANE DE FATIMA SILVA LEMES (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: 

8010651-86.2016.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXEQUENTE: DANIANE DE FATIMA SILVA LEMES Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA, em face de DANIANE FÁTIMA SILVA LEMES, 

requerendo a execução de honorários advocatícios. Em decisão de ID. 

21454887, fora autorizado a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da executada, por meio do sistema informatizado BACENJUD. Tendo 

em vista a ausência de manifestação da executada acerca do resultado 

da referida busca (ID. 21590698), conforme se infere da certidão de ID. 

30857514, converto a indisponibilidade em penhora. Segue, anexo, minuta 

de transferência dos valores do sistema BACENJUD para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Proceda-se a Secretaria 

com o necessário para a vinculação de tais valores aos presentes autos. 

Após, fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora traga 

aos autos cálculo atualizado do valor remanescente do débito, bem como 

requeira o que entender de direito ao prosseguimento do feito. Cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 17 de abril de 2020. ____________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-12.2020.8.11.0106

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: 

1000043-12.2020.8.11.0106. 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. De acordo com o 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$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais 

e treze centavos), factível que o teto máximo para recebimento via 

requisição de pequeno valor é o montante de R$ 14.913,00 (quatorze mil e 

novecentos e treze 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, 14 de Abril 
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de 2020. _______________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010550-49.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

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: 

8010550-49.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: GUSTAVO ANTONIO DA SILVA Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposta pelo Banco Santander Brasil S.A., em 

face de GUSTAVO ANTONIO DA SILVA, apresentando os cálculos em ID. 

25891066. Em decisão de ID. 21458461, fora autorizado a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome do executado, por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Tendo em vista a ausência de manifestação do 

executado acerca do resultado da referida busca (ID. 21591546), 

conforme se infere da certidão de ID. 30818743, converto a 

indisponibilidade em penhora. Segue, anexo, minuta de transferência dos 

valores do sistema BACENJUD para a conta única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Proceda-se a Secretaria com o necessário 

para a vinculação de tais valores aos presentes autos. Após, fixa-se o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora traga aos autos cálculo 

atualizado do valor remanescente do débito, bem como requeira o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de abril de 2020. ____________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010138-84.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA OAB - MT22218/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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010138-84.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: RODRIGO LUIS VINHA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada em ID. 30885201, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. DEFIRO a liberação a parte 

exequente do valor vinculado ao processo, a ser depositado na conta 

bancária indicada em ID. 31121929. Diante do exposto, nada mais resta a 

fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim 

sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Diante da indisponibilidade temporária 

da rede local, autorizo, excepcionalmente, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital. Sem custas 

ou honorários. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 16 

de Abril de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 81931 Nr: 2109-83.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, considerando a superveniência do Provimento nº 20/2020-CM, 

de 1º de abril de 2020, o cálculo de liquidação do débito deverá ser 

realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do Sistema SRP, na 

forma do Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020.

No entanto, por medida de celeridade como os cálculos já foram realizados 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência, indefiro o pleito contido no item 

1) da petição da parte autora, uma vez que nova realização de cálculo só 

retardará o feito.

Não obstante, considerando que os cálculos foram realizados, 

EXPEÇA-SE O OFÍCIO REQUISITÓRIO (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, 

e encaminhado via PJE ao ente devedor (art. 6º).

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, DEVERÁ A 

SECRETARIA CERTIFICAR O OCORRIDO.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, levando-se em consideração a data em que o ente 

público foi cientificado da requisição, por meio do Sistema SRP.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor bruto atualizado, na forma do art. 8º do Provimento nº 

20/2020-CM.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 88355 Nr: 1976-07.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial 

INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, razão pela qual, 

mantenho a prisão pelos seus próprios fundamentos.

Sem prejuízo, tendo em vista a suspensão de realização de quaisquer 

audiências, conforme Portarias-Conjuntas nº 247 de 16 de março de 2020, 

nº 249 de 18 de março de 2020, e nº 281 de 07 de abril de 2020, 

determino que o processo aguarde em cartório até decisão final quanto a 

essa questão.

Fazendo-se imediatamente conclusos tão logo haja a decisão.

Ciência ao Ministério Público e á Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81155 Nr: 1775-49.2018.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o procurador do INSS para ser CITADO, a 

manifestar-se em sede de preliminar de contestação no prazo legal, 

oportunidade em que manifestará sobre a perícia médica. E fica também 

intimada a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

perícia quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas em eventual contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72156 Nr: 2114-76.2016.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte Requerente, para requerer 

cumprimento de sentença ou/o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71726 Nr: 1865-28.2016.811.0095

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edla Arend

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OFICIE-SE a parte requerida, com urgência, observando-se o disposto no 

art. 387 da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo 

ser demonstrado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias a data da referida 

implantação do benefício e a data do início do pagamento (DIB e DIP), sob 

pena de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além 

de incidir o crime de desobediência.

De outro lado, INDEFIRO o pedido para que seja usada a data de 

14/08/2015 como data inicial do benefício, tendo em vista a inadequação 

da via eleita.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000180-61.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000180-61.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de 

abril de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. O cálculo de 

liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, 

por meio do Sistema SRP, na forma do Provimento nº 20/2020-CM, de 1º 

de abril de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, e encaminhado via PJE 

ao ente devedor (art. 6º). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, levando-se em consideração a data em que o 

ente público foi cientificado da requisição, por meio do Sistema SRP. Com a 

juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do 

valor bruto atualizado, na forma do art. 8º do Provimento nº 20/2020-CM.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000375-46.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000375-46.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Remetam-se os autos ao Contador para 

calcular o valor da execução, por meio do sistema SRP, na forma do 

Provimento 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020. Intime-se o credor para 

requerer, no prazo de cinco dias, eventual isenção de tributos, 

acompanhado o pedido da documentação comprobatória, sob pena de 

preclusão. 2- Após a realização do cálculo contendo a retenção de 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e a contribuição 

previdenciária (se incidentes), cite-se a Fazenda Pública executada, nos 

termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que apresente 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Se o processo for eletrônico, a 

citação deverá ser feita via sistema PJE. 3- Havendo embargos, certifique 

o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 4- Não havendo oposição ao valor ou embargos, venham os 

autos conclusos para homologação e expedição de RPV ou precatório no 

valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como depositário do original do 

título executivo (certidões de honorários de advogado dativo), devendo 

zelar pela sua integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, 

sob as penas da lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de 

execução com base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé 

e ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. 7- Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-49.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON CORDEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)
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GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000185-49.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

JOSE MILTON CORDEIRO DE CAMPOS REU: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA DE CELULAR COM EXCLUSÃO 

DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR DOS BANCOS DE DADOS 

CADASTRAIS – SERASA/SPC E OUTROS, CUMULADO COM AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposto por 

JOSÉ MILTON CORDEIRO DE CAMPOS em desfavor de SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Alega, em apertada síntese que, no dia 09 de setembro de 

2019 adquiriu um aparelho de celular modelo Galaxy A-10, marca 

Samsung, 32 GB, dual SM A10MZRSZTO, cor vermelha, quadriband 

(Portaria 107, de 17/03/2004 DOU 18/3/2004), número de série: 

357459109586336, no valor de R$ 899, 00 (oitocentos e noventa e nove 

reais) parcelado em 10X (dez vezes), sendo a primeira parcela no dia 

1º/11/2019 e a última em 1º/08/2020. Alega, ainda que contratou seguro 

prestamista com a loja Gazin, e como isso a parcela passou para o valor 

de R$ 127, 62 (cento e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), e 

no final o aparelho sairia no importe de R$ 1.276,20 (um mil, duzentos e 

setenta e seis reais e vinte centavos). Relata que antes de completar um 

ano da compra, dentro do prazo da garantia, com apenas um mês de uso, 

em meados de outubro de 2019 o aparelhou aparentou defeito, de modo 

que não estava carregando a bateria; em ato contínuo, procurou a loja, a 

qual informou que poderia encaminhar para a assistência técnica da 

garantia, e que poderia demorar em torno de um a dois meses para 

retornar, e caso tivesse presa, a loja tinha um técnico de sua confiança e 

que o conserto ficaria por volta de R$ 170,00 (cento e setenta reais). 

Diante disso, resolveu deixar o aparelho na loja, após uma semana foi 

devolvido o aparelho, mas após uma semana de uso, no dia 29/10/2019 

apresentou o mesmo problema. Assim, retornou com o aparelho na loja, no 

dia 20/12/2019, sendo devolvido no dia 07/02/2020, contudo, teriam retido 

a nota fiscal original e documentos referentes á garantia do celular, e com 

o seguinte recado, de que o aparelho não tinha sido consertado, pois a 

garantia não cobria o dano existente. E após, várias tentativas, a loja 

Gazin forneceu uma cópia da nota fiscal do celular no mês de março de 

2020. A parte autora requereu: a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, bem como a inversão do ônus da prova, a condenação da parte 

requerida por danos materiais, sendo: a restituição das duas parcelas 

quitadas no importe de R$ 255,24 (duzentos e cinquenta e cinco reais e 

vinte e quatro centavos), devidamente corrigido; a restituição do valor de 

R$ 170,00 (cento e setenta reais), devidamente corrigido, relativo ao 

pagamento feito para o assistente técnico não autorizado de confiança da 

loja Gazin, perfazendo o importe de R$ 425,24 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais e vinte e quatro centavos). E ainda, que seja declarado a 

existência de vício de qualidade no aparelho de celular, e após declarar a 

rescisão contratual da compra do celular, cancelando os débitos vencidos 

e vincendos com a devolução dos valores pagos, determinando a parte 

requerida a proceder com a exclusão do nome do autor do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária, além de condenação em dano 

moral no importe de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta 

reais) e a condenação da parte autora em custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação. A inicial veio instruída com documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. 2) No que tange ao pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termo do art. 2º e 3º do CDC, tem-se que o caso em apreço, 

trata-se de relação de consumo, já que a parte autora e a parte requerida 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, 

respectivamente. Assim, ante a aplicabilidade do CDC deve ser invertido o 

ônus da prova, pois a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor 

é presumida. É importante salientar que a inversão do ônus da prova é 

matéria de instrução, que nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para que a parte hipossuficiente quanto 

para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicado em qualquer fase 

do processo. 3) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação devendo, pois, a 

Secretaria da Vara proceder a inclusão junto á pauta da conciliadora 

credenciada. 4) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, 

Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

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

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

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

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

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

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 5.1) 

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 6) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 7) Caso não haja composição, após o aporte de 

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

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

expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-45.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FIGUEREDO DA HORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8010007-45.2017.8.11.0095. EXEQUENTE: RONALDO FIGUEREDO DA 

HORA EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da condenação, acrescido de custas processuais, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, 

CPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos á execução 

será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da 
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data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-23.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8020004-23.2015.8.11.0095. REQUERENTE: NATALINA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

REVOGO a decisão anterior, tendo em vista que este feito não se trata de 

prestação continuada de medicamentos. Em análise aos autos, verifico o 

retorno do feito da Turma Recursal, a qual declarou prejudicado o recurso 

interposto, uma vez que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do 

banco requerido, extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID. 

21036829), sendo devidamente certificado o decurso de prazo para 

interposição de recurso (ID. 21036833), assim, arquive-se os autos com 

as respectivas baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-90.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-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))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000385-90.2019.8.11.0095. REQUERENTE: NEUZA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposto por NEUZA DOS SANTOS 

SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, bem como, não há necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e em observância aos princípios da celeridade processual e da 

duração razoável do processo, passo ao julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida ventilou preliminar em sede de contestação (ID. 

24651687), a qual passo a sua análise. A parte reclamada alega que como 

a parte autora contestou a assinatura aposta no contrato, e por isso há 

necessidade de pericia grafotécnica para verificar a autenticidade ou não 

da assinatura, assim, requereu a extinção do processo sem resolução de 

mérito, tendo em vista que a realização de tal prova contraria os princípios 

do procedimento do juizado especial cível. No que toca a necessidade da 

realização de perícia grafotécnica para atestar a veracidade da assinatura 

apostado no contrato (ID. 24651688 – Págs. 2 e 3), é certo que aludido 

exame pode ser dispensado, uma vez que é possível observar a similitude 

das assinaturas aposta no contrato com os a procuração e documentos 

pessoais. Nesse sentido: APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – 

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS DE FÁCIL 

CONSTATAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LEGITIMIDADE 

DA NEGATIVAÇÃO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA AÇÃO PRÓPRIA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessidade de 

realização de perícia grafotécnica em razão da suficiência do conjunto 

probatório alçado ao bojo dos autos da ação declaratória de inexistência 

de débito. (AP 173112/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) 

(TJ-MT – APL: 00275540920148110010 173112/2016, Relator: DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/03/2017, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017). Assim, AFASTO a 

preliminar suscitada. A parte autora alega é beneficiária de aposentadoria 

por idade rural, que no dia 09/05/2019 verificou divergência de saldo, 

sendo constatado uma transferência no valor de R$ 1.957,96 (um mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) por meio 

de TED no dia 23/04/2019. Alega, ainda que, não contraiu esse empréstimo 

junto o banco ré, que não autorizou esse procedimento e tampouco 

assinou documento para tanto. Para corroborar as suas alegações 

acostou nos autos: extrato da sua conta bancária perante o Banco 

Bradesco, demonstrando um TED pela parte requerida no dia 23/04/ 2019 

no valor de R$ 1.957,96 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e seis centavos – ID. 22280731); consulta de empréstimo 

consignado, tendo empréstimo por consignação pelo ITAU Consignado, 

com data de inclusão 23/04/ 2019 o valor de R$ 1.957,96 (um mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) 

parcelado em 72X (setenta e duas vezes) no valor de R$ 54,96 (cinquenta 

e quatro reais e noventa e seis centavos – ID. 22280737); histórico de 

crédito junto ao INSS do dia 31/05/2019, contendo desconto de empréstimo 

consignado no valor de R$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e noventa e 

seis centavos – ID. 22280737); depósito judicial do empréstimo consignado 

(R$ 1.957,96) realizado no dia 05/08/2019 no ID. 22349578; Por sua vez, a 

parte requerida assevera a celebração de contrato no dia 23/04/2019 no 

valor de R$ 1.957,96 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e seis centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas 

de R$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), 

mediante desconto no benefício previdenciário, de modo que aportou no 

feito, contrato celebrado com a parte autora no dia 22/04/2019, no valor de 

R$ 1.957,96 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis 

centavos) parcelado em 72X (setenta e duas vezes) no valor de R$ 54,96 

(cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos),devidamente 

assinado (ID. 24651688); documento pessoal da parte autora (RG); extrato 

de pagamento datado em 28/08/2019, do contrato nº 594048688, como 

data de início 23/04/2019, tendo a data de implantação 24/04/2019 e data 

de vencimento 07/05/2025, o valor contrato de R$ 1.957,96 (um mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) 

parcelado em 72X (setenta e duas vezes), demonstrando o desconto 

somente de 03 (três) parcelas no valor de R$ 54,96 (cinquenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos), referente aos meses de junho, julho e 

agosto de 2019 (ID. 24652046); tela de computador informando o 

cumprimento da liminar para suspender o desconto no beneficio 

previdenciário no dia 16/09/2019 e desbloqueio no SPC/SERASA no dia 

13/09/2019 (ID. 24651689); Da análise aos autos, verifico que houve a 

conversão do ônus da prova no ID. 22582258, e em que pese a negativa 

de assinatura pela parte autora no contrato anexado ao feito, percebe-se 

mesmo a olho nu que a assinatura é bastante semelhante a da requerente, 

conforme o documento de RG e procuração, bem como haver cópia da 

documentação pessoal da autora com o banco ré, e ainda comprovante de 

depósito no valor R$ 1.957,96 ( um mil, novecentos e cinquenta e sete 

reais e noventa e seis centavos, valor este, conforme o empréstimo 

depositado na conta de titularidade da autora. Nesse diapasão, entendo 

que as alegações da requerente não se revestem de verossimilhança, 

pois restou cabalmente comprovado o empréstimo realizado entre as 

partes e por consequência a legalidade dos descontos, razão pela qual 

não há que se falar em cancelamento dos descontos, repetição do 

indébito e indenização por danos morais, impondo-se, portanto, a 

improcedência dos pedidos. De outro lado, verifico que o acesso ao 

juizado especial no primeiro grau independerá de pagamento de custas, 
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taxas e despesas (art. 54 da Lei 9.099/95), contudo, sendo possível a 

incidência no caso de litigância de má-fé. No caso dos autos, verifico a 

incidência de litigância de má-fé pela parte autora, já que os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé; condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, tem abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte incorrer, portanto, 

nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 

80, inciso II e art. 81 do Código de Processo Civil c.c. art. 55 da Lei 

9.099/95. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido pela parte 

autora, uma vez que a ela tenta furtar do pagamento das custas e 

honorários advocatícios pela incidência da litigância de má-fé. Por fim, 

verifico que a análise do pedido contraposto restou prejudicado, uma vez 

que a autora fez já teria realizado depósito judicial referente ao valor do 

empréstimo em momento anterior (R$ 1.957,96 – ID.22349578), assim, 

proceda-se com o levantamento do montante depositado em juízo em favor 

da parte autora mediante transferência para conta bancária declinada na 

petição inicial. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial; revogo a liminar deferida ao ID. 22582258. Por outro lado, 

restou prejudicado a análise do pedido contraposto, conforme as 

explanações no bojo da presente. CONDENO a parte autora no pagamento 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa a título de multa 

de litigância de má-fé, bem como indenizar os prejuízos que o requerido 

sofreu com honorários. Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se com o levantamento do montante depositado 

em juízo em favor da parte autora mediante transferência na conta 

bancária declinada na petição inicial. Custas, despesas e honorários pela 

parte autora, os últimos fixados em 10% (dez) por cento, sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85,§2º, do CPC c.c. art. 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com as 

anotações de praxe. Paranaíta/MT, 22 de abril de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-15.2019.8.11.0095
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MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000293-15.2019.8.11.0095. REQUERENTE: MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Relatório dispensado, ex vi 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA proposto por MIGUEL PEREIRA 

DE ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, bem como, não há necessidade de produção de outras provas, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e em 

observância aos princípios da celeridade processual e da duração 

razoável do processo, passo ao julgamento antecipado da lide. A parte 

requerida ventilou preliminar em sede de contestação (ID. 28332840), a 

qual passo a sua análise. A parte reclamada alega que o autor não 

anexou documentos indispensáveis para amparar o seu direito, não 

demonstrou o prejuízo moral ou material pleiteado, pugnando pelo 

indeferimento da inicial e em consequência a extinção do processo sem 

resolução de mérito. A preliminar não deve prosperar. Isso porque, 

verifico que houve a inversão do ônus probatório (ID. 21575735), de modo 

que, é ônus da parte requerida provar que as alegações do autor são 

inverídicas, visto que ele é a parte hipossuficiente da relação jurídica, e 

que a produção de tal prova seria inviável a ele. Assim, AFASTO a 

preliminar suscitada. A parte autora aduz que contraiu um empréstimo com 

a parte requerida no ano de 2000, na modalidade desconto direto na conta 

corrente, e por atraso de salário, ocasionou a inclusão do seu nome no rol 

de inadimplentes, e após isso passou pelo período de 05 (cinco) anos sem 

lograr êxito para liquidar os débitos, sendo em que em uma das visitas na 

agência bancária, foi informado de que a sua dívida tinha sido vendida 

para a empresa Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. E 

somente no ano de 2017 acordou com a referida empresa em relação a 

dívida, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), parcelado 

em 10 X (dez vezes) e, que ao final do parcelamento, a empresa 

informaria ao banco, ora requerido sobre a quitação para proceder com a 

exclusão de seu nome da restrição interna. Ocorre que ao procurar a 

empresa ré para solicitar cartão de crédito e talonário de cheque foi 

informado de que o seu nome encontrava-se com restrição interna, e caso 

quisesse acesso ás operações de crédito deveria quitar a dívida com os 

valores corrigidos, diferente daqueles que foram quitados junto à empresa 

Atlântico. E para corroborar as suas alegações aportou ao feito, os 

seguintes documentos: a) comprovante de pagamento no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimentos em 22/03/2017, 

17/04/2017, 16/06/2017, 11/07/2017, 15/09/2017, 13/10/2017, 16/11/2017, 

11/12/2017 (ID. 20915582); b) termo de acordo com a empresa Atlântico 

no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), parcelado em 10X 

(dez vezes), tendo como data do pacto 17/03/2017 (ID. 20915584); c) 

termo de quitação da empresa Atlântico datado em 14/12/2017 (ID. 

20915585); d) mensagem via e-mail da empresa Atlântico no dia 

15/12/2017 informando o envio do termo de quitação (ID. 20915585); e) 

certidão de nascimento de Gabriel Freiesleben de Almeida (11/06/2003), 

tendo como genitores Miguel Pereira de Almeida e Cláudia Freiesleben 

(20915587); f) termo de guarda definitiva compartilhada do menor Eduardo 

Felipe Freiesleben em relação aos genitores Miguel Pereira de Almeida e 

Cláudia Freiesleben (ID. 20915589), e ; g) termo de audiência de 

declaração de união estável entre Miguel Pereira de Almeida e Cláudia 

Freiesleben (ID. 20916041); Por sua vez, a parte requerida assevera que 

para a concessão de crédito usa a metodologia que considera vários 

parâmetros e critérios técnicos, ocasião em que poderá ser deferido ou 

não, conforme o resultado da análise. E que com o abatimento negocial, a 

concessão de novos créditos fica sujeito ao critério da instituição 

financeira, de forma a garantir os princípios de seletividade e 

diversificação de riscos previstos na Resolução CMN 3258, além da 

análise do histórico do cliente/sócio no momento da concessão, visando a 

segurança nos relacionamentos negociais, ou seja, uma avaliação de 

risco de crédito, onde a pontuação varia de 0 a 1000, e quanto mais 

próxima de 0 maior é o risco de inadimplência, e quanto mais próxima de 

1000 menor é o risco de inadimplência, considerando um período de 12 

(doze) meses. É importante esclarecer que a parte requerida em nenhum 

momento contestou os fatos em relação ao pagamento do débito perante a 

empresa Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, sendo 

neste caso, fato incontroverso, nos termos do art. 374, inciso III, do CPC. 

Com efeito, a prática de formação de bancos de dados com informações 

de adimplemento é licito, conforme a Lei nº 12.414/2011. Art. 3º. Os 

bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do 

cadastro, para a formação do histórico de crédito, nas condições 

estabelecidas nesta Lei. §1º Para a formação do banco de dados, 

poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de 

fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação 

econômica do cadastrado. §2º Para os fins do disposto no §1º, 

consideram-se informações: I - objetivas: aquelas descritivas dos fatos e 

que não envolvam juízo de valor; II - claras: aquelas que possibilitem o 

imediato entendimento do cadastrado independentemente de remissão a 

anexos, fórmulas, siglas, símbolos, termos técnicos ou nomenclatura 

específica; III - verdadeiras: aquelas exatas, completas e sujeitas à 

comprovação nos termos desta Lei; e IV - de fácil compreensão: aquelas 

em sentido comum que assegurem ao cadastrado o pleno conhecimento 

do conteúdo, do sentido e do alcance dos dados sobre ele anotados. § 3º 

Ficam proibidas as anotações de: I - informações excessivas, assim 

consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de 

crédito ao consumidor; e II - informações sensíveis, assim consideradas 

aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação 

genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e 

filosóficas. O tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se 

posicionou no sentido de que é legitimo a manutenção do referido histórico 

em nome dos consumidores pela instituição financeira: APELAÇÃO CÍVEL 
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– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – HISTÓRICO DE PENDENCIAS FINANCEIRAS – 

ARMAZENAMENTO INTERNO DE INFORMAÇÕES DE APONTE E BAIXA DE 

NEGATIVAÇÕES DE NOME DO CONSUMIDOR FORNECIDAS PELA SERASA 

– RESTRIÇÃO DE DIVULGAÇÃO E ACESSO EXCLUSIVO Á INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA 

DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR – SEM LESÃO MORAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É legítima a manutenção de um 

histórico de apontes negativos realizados em nome dos consumidores, 

quanto tais informações transmitem a veracidade dos dados e são 

utilizadas, exclusivamente, pela instituição financeira contratante dos 

serviços, cuja finalidade reside justamente nisso, em registrar as 

solicitações de aponte e de baixa de negativações. Não há que se cogitar 

em responsabilidade civil por ato ilícito e reparação de danos, sem a 

comprovação dos requisitos insculpidos no art. 186 do CC, o ônus de 

incumbência do autor, ora apelante, nos termos do art. 331, I, do CPC/73 

(TJMT – Ap 105823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂM,ARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 

29/09/2016). Do mesmo modo, a decisão paradigmática, proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 

1.419697/RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). 

TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. 

SISTEMA “CREDIT SCORING”. COMPATIBILIDADE COM O DIREITO 

BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I – TESES: 1) O Sistema “credit 

scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão 

de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas 

variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado ( nota 

de risco de crédito). 2) Essa prática comercial e lícita, estando autorizada 

pelo art. 5º, IV, e pelo ar. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro 

positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os 

limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido 

da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações 

negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar 

de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser 

a ele fornecido esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos 

dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações 

pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do 

sistema “credit scoring”, configurando abuso no exercício desse direito 

(art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do 

fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e 

do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos 

morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou 

sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da lei n. 12.414/2011), bem como nos casos 

de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos 

ou desatualizados” (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 

17/11/2014). No caso dos autos, embora seja lícito o histórico do cliente, 

contudo, a parte requerida não acostou no feito documentos desse 

histórico referente á parte autora, a fim de constatar se as informações 

eram claras e objetivas sobre a data da inclusão e exclusão de 

apontamentos restritivos sofridos pela parte reclamante, para verificar se 

observou os parâmetros da Lei nº 12.414/2011. Assim, não desincumbiu 

do seu ônus probatório. Em relação ao dano moral, o fato da instituição 

manter anotação interna impeditiva da concessão de crédito não merece 

reprimenda do Judiciário, uma vez que não ofende os direitos da parte 

autora, pois a autonomia da vontade nos contratos permite escolha de 

com quem deseja contratar. Isso porque, é dever da instituição financeira 

selecionar os clientes que lhe assegurem maior garantia e liquidez nas 

operações de empréstimos. E, de fato, a impontualidade nos pagamentos 

das obrigações respectivas pode ensejar restrições ou impedimentos para 

a contratação dos produtos que o banco oferece aos usuários. Essa 

medida não configura um procedimento abusivo ou prática ilícita, ao 

contrário é um critério seletivo para a venda de seus produtos e para 

concessões de empréstimos que circulam sob a regência do sistema 

financeiro nacional. A restrição outrora imposta ao requerente não pode 

ser causa do dano moral alegado pelo autor, eis que a adoção de critérios 

de selecionar os usuários adquirentes dos serviços e produtos bancários 

não se equipara a procedimento abusivo nem contempla qualquer outra 

medida que exponha o cliente ou que ofenda a sua dignidade. Eventual 

recusa de novas operações de crédito, anotações de restrições ou de 

impedimentos lançados na ficha do cliente ou mesmo o rompimento 

contratual acarretados pela inadimplência do usuário ou por sua 

impontualidade não geram dano moral passível de reparação financeira. A 

propósito: CONSUMIDOR, PAGAMENTO DE DÍVIDA, ANTERIOR, 

RESTRIÇÃO INTERNA. NEGATIVA DE CRÉDITO, VIABILIDADE, QUEBRA DA 

FIDÚCIA. 1. Não se pode obrigar que uma instituição financeira conceda 

crédito a consumidor que não goza mais da confiança exigida pelas 

políticas internas da empresa para tal contratação. 2. Não há vedação 

legal na manutenção, por parte da empresa, de banco interno de dados 

que descreva situação financeira de seus contratantes. 3. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (2011041028449 ACJ, Relator FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, julgado em 29/11/2011, DJ 10/01/2012 p. 272). 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) AFASTAR a preliminar ventilada; b) DECLARAR a 

inexistência de débito com a parte requerida, bem como para DETERMINAR 

a exclusão do nome da parte autora no cadastro de restrição interna junto 

á instituição financeira; c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais; Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado esta sentença e nada mais 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com 

as anotações de praxe. Paranaíta-MT, 22 de abril de 2020. Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum
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Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

281,26 (duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença ID 22678160. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ R$ 74,56 (setenta e 

quatro reais e cinquenta e seis centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000147-62.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LIMA RODRIGUES (VÍTIMA)

IRINEU ALVES DA COSTA (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

SANDRA APARECIDA CIRINO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:
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OTONIEL MARTINS SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000147-62.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Incêndio, Ameaça]->AÇÃO PENAL - 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida 

Fernando Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Nome: ANA LUCIA LIMA RODRIGUES Endereço: Rua 2, 133, Cidade Viva, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: IRINEU ALVES DA COSTA 

Endereço: RUA GUARARAPES, 1963, PARQUE RESIDENCIAL CIDADE 

ALTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-438 Nome: SANDRA 

APARECIDA CIRINO DE ARAUJO Endereço: Av. Getulio Vargas, 294, 

Batalhão da PM, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OTONIEL MARTINS SOARES Endereço: Rua 05, Parque 

Independente, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO DO ADVOGADO DO POLO PASSIVO para 

comparecer perante este Juízo, na audiência de Instrução e Julgamento, a 

ser realizar no dia 15 de maio de 2020 às 14h30min. PEDRA PRETA, 17 de 

abril 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: 1000981-02.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

LUARA JANAINA PEREIRA ALVES OAB - 062.127.451-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. C. (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. 1000981-02.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 5.988,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Investigação de Paternidade]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

MIGUELL HENRIQUE PEREIRA ALVES Endereço: Sitio São Mateus, Sitio, 

Zona Rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: LUARA JANAINA 

PEREIRA ALVES Endereço: Sitio São Mateus, Sitio, Zona Rural, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: Tassio Molina 

Castijo Endereço: Rua Travessa Marcos Antônio, 10, Esquina com a Rua 

Rui Barbosa, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO do inteiro teor da sentença ID 

31089762 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, 22 de abril 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: 1000946-42.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. F. D. S. (REU)

V. A. D. A. F. (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. 1000946-42.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]->ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: RONALDO MARTINS 

DA SILVA Endereço: bairro, PEDRA PRETA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FELIPE RONALDO FONTES DA SILVA 

Endereço: desconhecido Nome: VALDINETE APARECIDA DE ALMEIDA 

FONTES Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

ADVOGADA DO POLO ATIVO, para informar o endereço das partes 

requerente e requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

PEDRA PRETA, 22 de abril 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001144-79.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001144-79.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 25.233,90 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 

2719, JARDIM GUANABARA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-155 

POLO PASSIVO: Nome: POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP Endereço: Rua Governador Fernando Correia da Costa, 1326, 

CAMILO E CARVALHO LTDA EPP, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

INTIMAÇÃO da Parte EXECUTADA, na pessoa de Advogado, na forma do 

artigo 513, § 2°, do Código de Processo Civil, para efetuar pagamento do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na 

multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Bem como, 

cientificar o executado que após o transcurso do prazo para o pagamento 

(art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no 

artigo 525 do CPC. PEDRA PRETA, 22 de abril 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: 1000263-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SOARES ANDRELINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000263-68.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.686,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARIZETE SOARES ANDRELINO Endereço: Rua A, 03, Coohab 2, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Endereço: RUA LUIGI GALVANI, 70, Andar 09, sala 01, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04575-020 Nome: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 20, 11 andar, salas 1101 e 1102, 12 andar, sala 1202, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO da decisão ID 31284175 e despacho ID 

31299166, designada audiência de conciliação para o dia 22 de julho 2020, 

às 10h40min, 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. PEDRA 

PRETA, 22 de abril 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: 1000263-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SOARES ANDRELINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000263-68.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.686,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARIZETE SOARES ANDRELINO Endereço: Rua A, 03, Coohab 2, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Endereço: RUA LUIGI GALVANI, 70, Andar 09, sala 01, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04575-020 Nome: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 20, 11 andar, salas 1101 e 1102, 12 andar, sala 1202, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS PATRONOS DO POLO PASSIVO da decisão ID 31284175 e despacho 

ID 31299166, designada audiência de conciliação para o dia 22 de julho 

2020, às 10h40min, 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. PEDRA 

PRETA, 22 de abril 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: 1000262-83.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA PEREIRA CARDOSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000262-83.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.694,99 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

SAMARA PEREIRA CARDOSO Endereço: Rua Dourados, 426, Boa 

Esperança, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

Endereço: Avenida Jorge Vieira, 257, Paranazinho, MONTE BELO - MG - 

CEP: 37115-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

da decisão ID 31283119 e despacho ID 31308041, audiência de 

conciliação está designada para o dia 22 de julho 2020, às 10h20min 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, 22 de abril 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000525-52.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000525-52.2019.8.11.0022. AUTOR(A): BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA REU: JOTTA PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. DEFIRO o pleito do requerido 

formulado na sua contestação, determinando o levantamento dos valores 

incontroversos depositados nos autos, ou seja, a quantia de R$ 

579.175,24 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais 

e vinte e quatro centavos). Intime-se a parte requerida para informar a 

conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000244-62.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES MORENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 
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ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000244-62.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 994.238,82 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO NUNES MORENO 

Endereço: RUA Efrain Camisch, 286, Vila Birigui, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

na pessoa de Advogado, na forma do artigo 513, § 2°, do Código de 

Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Bem como, cientificar o executado que após o 

transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. PEDRA PRETA, 22 de 

abril 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: 1000094-18.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTRIA GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000094-18.2019.8.11.0022. AUTOR(A): AUSTRIA 

GARCIA DA SILVA REU: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Vistos etc. Os pleitos da autora em Id. 22874655 e 27212338 implicam em 

aditamento dos pedidos da exordial, podendo ser deferido apenas com o 

consentimento da parte ré após a sua citação. Assim, com fulcro no artigo 

329, inciso II, do CPC, determino a intimação da parte ré para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao pleito de aditamento formulado 

pela parte autora em petições Id. 22874655 e 27212338. Em respeito ao 

princípio do contraditório, embora o Código de Processo Civil não preveja 

fase exclusiva de especificação de provas e delimitação dos pontos 

controvertidos de fato e de direito, entendo que, do espírito do diploma 

processual, não é possível atingir a fase de organização e saneamento do 

processo sem que as partes tenham a possibilidade de influenciar a 

decisão judicial (CPC, art. 9º). Ademais, a legislação instrumental veda a 

prolação de decisões que surpreendam as partes (CPC, art. 10) de modo 

que as providências decisórias previstas no art. 357 do CPC, por seu 

potencial de interferir na situação processual dos envolvidos, devem ser 

precedidas de oportunidade ao contraditório. Desta feita, visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com fulcro nos 

artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de preclusão: a) 

Especifiquem as provas que pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

justificando sua adequação e pertinência ao caso (art. 357, II, CPC), sob 

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

por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e 

jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa 

da regra geral (art. 357, III, CPC); c) Especifiquem, com objetividade, quais 

questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, CPC); d) Manifestem acerca 

da possibilidade do julgamento do mérito. Por oportuno, ressalvo, que a 

especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do 

mérito, na hipótese de ser reconhecida as hipóteses dos artigos 355 e 

356, ambos do CPC. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-54.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000596-54.2019.8.11.0022. AUTOR(A): APARECIDA 

CANDIDA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em respeito ao princípio do contraditório, 

embora o Código de Processo Civil não preveja fase exclusiva de 

especificação de provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e 

de direito, entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível 

atingir a fase de organização e saneamento do processo sem que as 

partes tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 

9º). Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões que 

surpreendam as partes (CPC, art. 10) de modo que as providências 

decisórias previstas no art. 357 do CPC, por seu potencial de interferir na 

situação processual dos envolvidos, devem ser precedidas de 

oportunidade ao contraditório. Desta feita, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, 

todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 

10 (dez) dias, e sob pena de preclusão: a) Especifiquem as provas que 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, justificando sua 

adequação e pertinência ao caso (art. 357, II, CPC), sob pena de 

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

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa 

da regra geral (art. 357, III, CPC); c) Especifiquem, com objetividade, quais 

questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, CPC); d) Manifestem acerca 

da possibilidade do julgamento do mérito. Por oportuno, ressalvo, que a 

especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do 

mérito, na hipótese de ser reconhecida as hipóteses dos artigos 355 e 

356, ambos do CPC. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 
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eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 1844-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Santos Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rail Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Curatela Provisória 

interposta por RENATA SANTOS CARVALHO em desfavor de RAIL 

NUNES DOS SANTOS, devidamente qualificadas nos autos.

Em petição acostada em ref. 83, a autora informou que RAIL NUNES DOS 

SANTOS faleceu em 21.01.2020, conforme certidão de óbito, requerendo 

a extinção do feito.

Instado a se manifestar (ref. 89), a representante do Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que no curso do processo foi informada 

a morte do interditando Sr. RAIL NUNES DOS SANTOS, conforme certidão 

de óbito acostado em ref. 83.

Assim, no presente caso, com a morte do interditando, não existe mais 

interesse processual no prosseguimento do feito, posto ter se tornado 

incabível a pretendida prestação jurisdicional.

Isso porque, a ação é intransmissível, de forma que, com a morte do 

interditando, não há mais interesse processual na demanda, pois no caso 

a ação é personalíssima e considerada intransmissível, devendo a 

presente ação ser extinta, haja vista a perda superveniente do objeto da 

ação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, 

devido falecimento da parte requerida.

Sem custas e despesas processuais.

Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados, Dra. Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima e Dr. Gilberto Machado Custodio, no presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH para cada um, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51473 Nr: 1217-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos (ref. 49), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 1383-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:, Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

SENTENÇA

 Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de CLOVES BARBOSA DOS SANTOS, já qualificado nos autos.

Em audiência realizada em ref. 37, o Ministério Público ofertou proposta de 

suspensão condicional do processo, sendo que o réu aceitou as 

condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 80, a representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, ante o cumprimento das 

condições.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado, o qual 

aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme consta dos autos o réu compareceu 

mensalmente a este juízo e pagou as prestações pecuniárias, cumprindo, 

desta forma, integral as condições impostas.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Cloves 

Barbosa dos Santos, já devidamente qualificado, em face do cumprimento 

integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, 

com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima, arbitro 01 (uma) URH, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59239 Nr: 2590-42.2016.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos (ref. 40), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente.
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Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000170-42.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000170-42.2019.8.11.0022. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela 

Antecipada da neta ANA LUIZA BRAGA DE LIMA, ingressada por 

ANTONIA LIMA DA SILVA, em face da genitora da menor, JESSICA 

BRAGA DOS SANTOS, todas devidamente qualificadas nos autos. Na 

Audiência de Conciliação ID 20492275, as partes entabularam acordo nos 

seguintes termos: Será exercido o direito de visita pela requerente, Avó 

Paterna, aos FINAIS DE SEMANAS ALTERNADOS, buscando a menor nas 

sextas-feiras às 17h00, e devolvendo-a nos domingos até às 17h00. 

Ainda que, quem ficará responsável, sucessivamente, pela busca e 

entrega da criança, é a tia Maria Jaqueline Silva Ramos, Maria Juliana Silva 

de Oliveira, ou a requerente, requerendo a homologação do acordo para 

que surtam seus efeitos legais. Em manifestação ID 20799339, a 

Representante do Ministério Público manifestou pela homologação do 

acordo entabulado entre as partes, a fim de que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, com a consequente extinção do feito com resolução do 

mérito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no Termo da Audiência de 

Conciliação ID 20492275, dos autos do processo. Sem custas e 

honorários. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000346-84.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000346-84.2020.8.11.0022. REQUERENTE: 

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

Providências requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

visando o enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19), 

com base na resolução 313/2020 do CNJ, que recomendou que os 

Tribunais disciplinem a destinação dos recursos provenientes do 

cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e 

suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a 

aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate 

da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde. 

Relata o parquet que, conforme ofício 147/2020/GESTÃO DO SUS (anexo), 

a Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Preta comunicou a urgente 

necessidade de adquirir monitores multiparamétricos para atendimento de 

pacientes acometidos de Covid-19 com uso de respiradores no Município 

de Pedra Preta-MT. A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou 

pela disponibilização do valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e 

quinhentos reais) depositados na conta única, em favor do Fundo 

Municipal de Saúde de Pedra Preta, para aquisição de 03 (três) unidades 

de monitor multiparamétrico, informando conta bancária para transferência 

do referido valor. Em despacho de ID 31043282 foi determinado a 

suspensão do feito até a regulamentação pelo TJMT acerca da destinação 

dos recursos e regulamentação conforme dispõe o Ofício-Circular 

n.°36/202-CGJ, após, remeter concluso o feito com urgência para 

deliberação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 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 CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Concedo os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. 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. (grifo nosso). Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado. Do 

mérito. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu a Resolução n. 313, 

de 19 de março de 2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, 

regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos 

serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 

Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período 

emergencial. Conforme dispõe o art. 9º da referida resolução determinou 

aos tribunais de justiça regulamentarem a destinação de recursos 

originados do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação 

penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, para fins 

de destiná-los à aquisição de materiais e equipamentos médicos ao 

combate da pandemia causada pelo COVID-19. Senão vejamos: "Art. 9º 

Os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos provenientes 

do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e 

suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a 

aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate 

da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde." 

Ademais, o artigo 9° da Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, 

Conselho Nacional de Justiça, foi regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 

287, de 16 de abril de 2020, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, acerca da destinação dos recursos provenientes do 

cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e 

suspensão condicional do processo nas ações criminais. Outrossim, 

denota-se saldo positivo e suficiente depositado na conta única vinculada 

a comarca de Pedra Preta-MT, para atendimento da destinação do valor 

requerido pelo Ministério Público, qual seja, R$ 46.500,00 (quarenta e seis 

mil e quinhentos reais), conforme certidão acostada aos autos, em que 

informa o valor aproximado de R$ 77.492,00 (setenta e sete mil 

quatrocentos e noventa e dois reais) atualmente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro na Portaria-Conjunta n. 287, 

de 16 de abril de 2020 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deferindo a liberação no 

valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), em favor 

do Fundo Municipal de Saúde de Pedra Preta-MT, para aquisição de 03 

(três) unidades de monitor multiparamétrico, oriundo da conta única acerca 

dos processos criminais de cumprimento de pena de prestação 

pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo, desta 
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comarca de Pedra Preta-MT, cujo montante deverá ser transferido para a 

seguinte conta bancária: Banco do Brasil, Agência: 2423-6, Conta 

corrente: 28936-1, Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.465.260/0001-59, 

Município de Pedra Preta. Proceda-se Sra. Gestora Judiciário o necessário 

para o fiel cumprimento do que dispõe a Portaria-Conjunta n. 287, de 16 de 

abril de 2020, emitida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, e para o cumprimento desta sentença. Após, com a 

liberação e destinação do valor deferido, oficie-se o Município de Pedra 

Preta-MT, para que informe nos autos o recebimento do valor destinado ao 

Fundo Municipal de Saúde e a aquisição dos equipamentos (03 (três) 

unidades de monitor multiparamétrico), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas e 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. SIRVA a presente sentença excepcionalmente como mandado 

de intimação e ofício. AUTORIZO que o encaminhamento do MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E OFÍCIO sejam realizados por malote e/ou e-mail funcional. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 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: 1000399-65.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCELINA ANGELICA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000399-65.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:JOSCELINA 

ANGELICA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA 

DE SOUZA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, DAYANE FARIA 

MENDES, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 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: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 10/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 18 de abril 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: 1000400-50.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000400-50.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:LUCIANO ROCHA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA MARIANE PASSOS 

FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 10/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 20 de abril 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: 1000401-35.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SOUZA COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000401-35.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:EDIVALDO DE 

SOUZA COLOMBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 21 de abril 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: 1000402-20.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BATISTA MAGALHAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000402-20.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:EVA BATISTA 

MAGALHAES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 10/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 21 de abril 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: 1000403-05.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA CRISTINA SANTOS GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000403-05.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:OSANA 

CRISTINA SANTOS GIACOMOLLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 10/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-72.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MENEZES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010046-72.2014.8.11.0022. EXEQUENTE: CLEONICE MENEZES DA SILVA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos etc. 

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

manifestar-se a respeito dos embargos de declaração com efeito 

infringentes apresentados pela executada. Após, decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-72.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000750-72.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE WELLINGTON DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tendo em 

vista o depósito de Id. 31161065, intime-se a parte requerida para se 

manifestar se desistiu do recurso apresentado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Caso positivo a desistência do recurso, intime-se o causídico da 

parte autora para se manifestar a respeito do depósito efetuar pela 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso haja concordância, 

DETERMINO a expedição do alvará para levantamento dos valores, desde 

que seja requerido o levantamento do direito da autora na sua respectiva 

conta e dos honorários na conta do causídico. Após, arquive-se os autos. 

Por outro lado, havendo requerimento para o levantamento dos valores 

depositado nos autos integralmente na conta do causídico, venham-me os 

autos conclusos para análise do pedido. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000170-13.2017.8.11.0022. EXEQUENTE: OLIVEIRA & THEODORO LTDA - 

ME EXECUTADO: ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA - ME Vistos etc. 

Defiro em parte pleito de Id. 31310755, haja vista desnecessária a 

desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do 

empresário individual responda pela execução movida contra a sua 

empresa individual. Assim, DETERMINO a devida retificação dos autos, 

devendo ingressar no polo passivo da demanda a empresária 

ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA, qualificada em petição de Id. 

31310755. Após, a teor do artigo 53, da Lei nº 9.099/95 c/c Capítulo IV do 

Título II do Código de Processo Civil, CITE-SE a executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução. Em seguida, transcorrido o prazo para o pagamento 

do débito, intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo 

atualizado, vindo-me os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora de Id. 31310755. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-64.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA TEREZINHA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-64.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:NOEMIA 

TEREZINHA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 17/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 22 de abril 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: 1000413-49.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

REOMAIR SERGIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000413-49.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:REOMAIR 

SERGIO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 17/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 22 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000273-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA LOBO (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:

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

Magistrado(s):
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MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000273-83.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: FABIANO PEREIRA LOBO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

ingressada por FABIANO PEREIRA LOBO em desfavor de Telefônica S.A. 

- Vivo, ambos qualificados nos autos. Assim, retifique a autuação, de 

modo a constar o nome da ação como cumprimento de sentença, 

efetivando as demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. 

Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto 

no Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para 

efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos 

do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado que 

após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando 

as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-15.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIANO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIEIRA LOPES OAB - MG109916 (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010054-15.2015.8.11.0022. EXEQUENTE: STELA MARIANO PAIVA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro em parte o pedido da 

parte exequente de Id. 31293831, determinando a parte exequente que 

retificar o cálculo do débito remanescente, devendo excluir a incidência de 

honorários advocatícios, no prazo de 05 (cinco) dias. Sobre o assunto 

inexiste na legislação que disciplina no âmbito dos juizados especiais a 

previsão de pagamento honorários pelo atraso no pagamento do débito 

relativos à fase de cumprimento de sentença. A controvérsia é pacificada 

pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: 

ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: A 

propósito, veja-se os seguintes julgados do eg. STJ: “JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de regência dos 

Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de arbitramento de 

honorários de sucumbência: a) na sentença , quando restar demonstrado 

que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o recorrente for vencido 

no recurso que interpôs contra a sentença , desde que o vencedor tenha 

advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na legislação que disciplina o 

processo no âmbito dos juizados especiais previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença , 

o que, em virtude da especialidade, afasta a aplicação das previsões do 

CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 PR 

5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, Data 

de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (sic) 

Após, o cálculo retificado acostado aos autos, intime-se a parte 

executada para efetuar o pagamento do débito remanescente, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-82.2012.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010121-82.2012.8.11.0022. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: LUIZ JOSE DA SILVA 

Vistos etc. Defiro o pleito de Id. 31267766, determinando a pesquisa no 

Sistema Renajud e Infojud com a finalidade de procurar bens em nome da 

devedora para a satisfação do crédito. É possível a realização de busca 

de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o 

executado venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da 

execução, bem como para garantir a execução. Por sinal, o Manual do 

Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora. Ademais, essa providência permite 

garantir que o executado não se desfaça do bem até o momento em que é 

efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo. Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução. Com essas considerações, 

DEFIRO a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, determinando o bloqueio, caso positivo. Restando êxito na 

localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Sendo infrutífera a busca de dados do executado, DETERMINO 

que seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha de acesso ao 

sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, para que 

sejam localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor. É 

possível também a realização de busca de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para 

garantir a execução. Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo. Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução. Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o 

bloqueio, caso positivo. Restando êxito na localização dos bens, 

expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa 

de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC). 

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477). Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, 

intime-se a parte autora para se manifestar a respeito, no prazo de 05 
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(cinco) dias, requerendo que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-20.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDA BONIFACIA DA SILVA BERNARDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010086-20.2015.8.11.0022. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: ERINALDA BONIFACIA DA 

SILVA BERNARDES Vistos etc. Defiro o pleito de Id. 31158977, 

determinando a pesquisa de bens no Sistema Infojud. DETERMINO que seja 

acessado o sistema INFOJUD, mediante senha de acesso ao sistema, nos 

termos do artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, para que sejam 

localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor. Restando 

êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de 

penhora e avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 

intimado o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 523, do CPC). Juntadas as informações, os autos passarão a correr 

em segredo de justiça (CNGC- art. 477). Sendo infrutífera a busca de 

dados do requerido, intime-se a parte autora para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-33.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000869-33.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA S E N T E N Ç 

A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da 

Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que a parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

sendo que esta foi intimada em ref. 30681669 para se manifestar nos 

autos, no entanto deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil. Insta esclarecer, que a 

extinção do processo por abandono da causa nas ações do Juizado 

Especial, não depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a 

falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da lei n.º 9.099/95 

prescreve que a extinção do processo independerá de prévia pessoal das 

partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código Processo Civil c.c. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito. Sem custas. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-53.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1000997-53.2019.8.11.0022 Requerente: ALINE ROSA DA 

CRUZ Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 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/15. Narra a autora ser usuária de unidade consumidora 

de número 6/2022349-1, que em meados de junho de 2019, foi 

surpreendida com “carta ao cliente” informado que teria sido realizado 

inspeção em sua UC sendo cobrado o valor de R$ 10.334,12 referente a 

recuperação de consumo. Ao final pleiteia pela declaração de inexistência 

de débito, bem como, indenização por danos morais no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais A parte requerida em sua peça contestatória 

sustenta que no dia 07/03/2019, foi realizada inspeção no imóvel da 

autora, onde se verificou que o “equipamento apresentava desvio de 

energia nos bornes do aparelho medidor”, que expediu o termo de 

ocorrência, sendo que após os técnicos da Requerida procederam o 

ajuste do medidor, que a revisão da fatura fora no valor total de R$ 

10.334,12, que foi desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 

9.445,90 e R$ 888,22, em relação ao período em que o consumo de 

energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da 

Resolução 414/2010 da ANEEL. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

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

Civil que estabelece que compete a parte reclamante provar o fato 

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

do referido direito. Ficou caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E 

INSPEÇÃO anexado pela parte reclamada, que a pessoa de nome JOSÉ 

ROBERTO DO NASCIMENTO, participou da inspeção e assinou o referido 

termo de ocorrência. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI COMPROVAM A IRREGULARIDADE 

NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do 

desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na 

forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução 

nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade 

consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.415822, foi apurado que a 

unidade consumidora estava ligada com inversão de fase no borne do 

medidor, ocasionando o não registro do consumo ocorrido. Verifico ainda 

que a pessoa de nome “Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação 

necessária tais como carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a 
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apuração do TOI: Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): 

Liége Machado da Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, 

ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Esta Turma 

Recursal, tem acolhido o registro fotográfico, quando acompanhado de TOI 

devidamente assinado pelo Consumidor ou de um morador. Não havendo 

que se falar em provas produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura 

emitida a título de recuperação de consumo devida, não pode ser 

desconsiderada diante das provas carreadas aos autos¸ registrando 

ainda que, no caso em tela ocorreu até mesmo a notificação da realização 

da inspeção, fato que não foi rebatido e nem sequer traçada uma linha 

sequer sobre o mesmo. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram 

comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos 

de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre 

valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos 

moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. É como voto. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito - Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

392957320148110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017) Desta feita, a parte requerida 

comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que a energia 

consumida não devidamente aferida pelo medidor da parte autora, 

ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na 

presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL. De tal sorte que a 

parte requerida não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não 

atender às expectativas da parte requerente, ou de ter esta o 

fornecimento de energia interrompido pelo não pagamento na data do 

vencimento das faturas, quando devidamente intimada da mora. 

Outrossim, não havendo prova do suposto ato ilícito, não vislumbro 

conduta irregular da reclamada, e sim o exercício regular de um direito; 

pois é cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a 

suspensão dos serviços. Assim, 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. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 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). Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, 

com a concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de 

alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se 

em caso de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de 

cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Publicada no sistema Projudi. Intime-se. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua 

o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-77.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAMASCENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000157-77.2018.8.11.0022 Requerente: ELIETE DAMASCENO DE JESUS 

Requerido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Narra a parte autora que é 

correntista do Banco do Brasil, Agencia 2423-6, conta número 24.032- X, 

e que teve sua conta bancária bloqueada, recebendo como informação de 

que o bloqueio seria em razão de um depósito feito em sua conta. Que não 

houve nenhum aviso de bloqueio de conta, que não há possibilidade de 

movimentar valores em sua conta. Pugna pelo restabelecimento de sua 

conta bancária, bem como, indenização por danos morais. A audiência de 

conciliação resultou infrutífera (ID 26872885). O Reclamado em sua peça 

de bloqueio (ID 26746228) sustenta que a parte autora foi receptora de 

dinheiro fraudado em sua conta poupança, que o depositante sr. Ernane 

Keigi Shimabukuro, cliente do BB na Agência 8628 e Conta Corrente 

46.239-x, esteve em sua agência no dia 23/10/2017, onde relatou que 

havia recebido ligação de um suposto sobrinho que estava com carro 

quebrado na estrada a caminho da casa do cliente, solicitando que ele 

efetuasse deposito de uma determinada quantia para que fizesse o 

conserto do carro, o qual o cliente efetuou o depósito no valor de R$ 

1.450,00. Que não houve bloqueio de valores, apenas bloqueio de conta 

Que o banco agiu com boa-fé para mitigar os danos causados aos 

clientes que foram vitimas de fraudes. Pugna pela ausência de dano moral 

e a consequente improcedência dos pedidos autoral. Fundamento e 

decido. Preliminares Da impossibilidade de inversão do ônus da prova A 

relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus 

probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. - Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a 

parte reclamada para que seja negado o pedido de concessão de 

assistência judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de 

concessão do beneficio da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 

9.099/1995, isenta os processos de custas no primeiro grau de jurisdição 

nos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita deverá ser apreciada no exame de eventual recurso 

inominado. Assim, não há em se falar em indeferimento de tal pedido neste 

grau de jurisdição. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade do bloqueio da 

conta corrente de modo unilateral e sem prévio aviso. A despeito das 

alegações apresentadas na peça defensiva que pudesse legitimar o 

bloqueio da conta corrente, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva, 

pois a requerida não apresentou nenhuma correspondência, e-mail ou 

áudio de gravação dando conhecimento a requerente sobre o bloqueio ou 

cobrando explicações sobre as movimentações consideradas como 

atípicas. Desse modo, cabia a requerida adotar todos os meios de 
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comunicação a fim de notificá-la sobre o bloqueio da conta corrente. 

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade de seus 

procedimentos, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

CPC. Nesse sentido, o reconhecimento que houve o bloqueio da conta de 

modo abusivo é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 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. Em relação 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. Sendo no caso presente o Reclamante se viu 

impedido de usufruir do seu dinheiro que estava depositado na conta 

bancária, com o bloqueio da conta corrente, sem aviso ou prévia 

solicitação do cliente, resta configurado o constrangimento do consumidor. 

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. Nesse sentido: EMENTA – RECURSO 

INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE 

AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DA 

CONTA CORRENTE E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TRU/MT – Recurso Inominado 

0011110-49.2019.811.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros 

Neto, Data do Julgamento: 06.06.2019) Verificada a ocorrência do dano 

moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, 

por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, não há prova de 

que a reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é 

uma empresa de grande porte. Não há informações acerca das condições 

econômicas da reclamante. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) O restabelecimento 

da conta bancária da parte Autora, sendo de número 24.032-X, Agência 

2423-6; b) condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao 

mês, a partir da citação válida. 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. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-70.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA DA SILVA VERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

8010158-70.2016.8.11.0022 Requerente: EVA CRISTINA DA SILVA VERA 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

Lei 9.099/95. Decido. 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. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO INDENIZATÓRIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. 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. Alega a Reclamante que reside em imóvel 

de UC 6/148607-5, que no dia 20/07/2015, ocorreu queda de energia em 

sua propriedade com várias oscilações. Que sua geladeira queimou, e foi 

até a Reclamada para solução administrativa, porém não obteve êxito. Que 

procurou o PROCON, todavia a empresa informou que não houve queda 

de energia na data informada pela autora. Ao final pleiteia pelo 

ressarcimento do prejuízo sofrido com sua geladeira. No ID 6898052, a 

Reclamada apresentou contestação e sustentou que a autora não 

comprovou a oscilação e/ou sobrecarga de energia elétrica ocorrida em 

sua unidade consumidora, que não há registro de perturbação no sistema 

elétrico que possa ter afetado a UC para data informada pela autora. Que 

não foi comprovado o dano material pois não havia presença de prepostos 

da Reclamada quando da produção do documento. Pugna pela inexistência 

de dano moral e a improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Cabe 

frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC). A reclamada, portanto, responde 

pelos danos causados a eletro-eletrônicos de seus usuários, a não ser 

que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que 

aqui não se verifica. A parte autora juntou aos autos reclamação 

administrativa feita à Reclamada, reclamação realizada junto ao PROCON, 

bem como, Laudo técnico (ID 6897946) que registra que o equipamento 

provavelmente sofreu sobrecarga ou oscilação de energia. A Reclamada 

não impugnou de maneira especifica tal documento, e ainda, caberia à 

concessionária a realização de uma vistoria in loco, para averiguar a 

situação narrada pela autora após a reclamação administrativa. 

Diferentemente do alegado na contestação, comprovado está o nexo 

causal entre a queima do eletrodoméstico (geladeira) da reclamante e a 

ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela 
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Reclamada, que propiciou a sobretensão, causadora direta dos danos. 

Nesse sentido, o laudo técnico realizado indicando a queima do aparelho 

descrito na exordial, demonstram defeito compatível com a oscilações de 

energia elétrica. O dano do aparelho da autora é fato incontroverso. A 

Reclamada não apresentou nenhum documento. Tenho que existe 

verossimilhança na alegação da parte autora. O defeito na prestação do 

serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica 

da reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços 

prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARGA DE 

ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. DANO MATERIAL 

EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71003188984, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 RS , Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/05/2012)Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Dessa forma, comprovado o defeito no serviço, 

os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da reclamada 

de suportar os custos do conserto da geladeira. Friso que a Reclamada, 

não impugnou de maneira especifica os documentos apresentados pela 

autora em sua inicial sobretudo em relação aos laudos/orçamentos 

apresentados de que o defeito ocorreu por oscilação de energia elétrica. 

Ressalto que no presente caso não há pedido de indenização por danos 

morais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido 

inicial para: a) condenar a reclamada a pagar a parte autora, a título de 

danos materiais, o valor R$ 1.090,00 (um mil noventa reais) – conforme 

orçamento ID 6897946 - com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do evento 

danoso, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1001207-07.2019.8.11.0022 Requerente: FERNANDO FERRARI AGUIAR 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Em breve síntese alega a parte Autora que após vistoria em 

sua unidade consumidora, a Reclamada emitiu faturas com valores 

exorbitantes que perfazem o montante de R$57.868,26 (cinquenta e sete 

mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Dessa 

forma o valor da causa corresponde à pretensão econômica objeto do 

pedido. O Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece que: “Em observância 

ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão 

econômica objeto do pedido”. Na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. 

(CPC/2015, art. 292, inciso II). Além disso, a parte reclamante cumula 

implicitamente o pedido de rescisão do contrato com pedido de danos 

morais. Cuidando-se de pedidos cumulados, o valor da causa deve ser 

“correspondente à soma dos valores de todos eles” (CPC, art. 259, II). No 

caso em apreço, a parte autora ainda requer liminarmente a suspensão 

das seguintes faturas: R$3.562,20 - R$28.934,13 - R$25.371,93 e 

R$6.165,57, o que perfaz o valor de total de R$ 64.033,83 (sessenta e 

quatro mil trinta e três reais e oitenta e três centavos). É evidente, 

portanto, a incompetência do Juizado Especial para processar o feito. No 

sistema dos Juizados Especiais, verificada a incompetência do juízo, o 

processo deve ser extinto, pois, no particular, não se aplicam às regras 

do Código de Processo Civil. É oportuno registrar que os juízes que 

jurisdicionam os Juizados Especiais devem estar atentos à questão da 

competência, visando evitar prejuízos ao erário, porquanto, na Justiça 

Especializada, não há pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição. 

Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem apreciação do 

mérito, nos termos do art. 51, II, 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, intime-se as partes, 

através de seus patronos. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010172-54.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR FERNANDES DE MELLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON JASKI SANTOS OAB - SC22342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MORAIS APOLINARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 8010172-54.2016.8.11.0022 Requerente:  ALCIMAR 

FERNANDES DE MELLO - ME Requerido: MARIA DE FATIMA MORAIS 

APOLINARIO Vistos em Sentença. A execução se encontra satisfeita, a 

expedição de alvará judicial e posterior extinção é medida de rigor. 

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, em análise minuciosa dos 

autos vislumbro que a parte Executada compareceu na secretaria deste 

Juizado e apresentou comprovante de pagamento conforme certidão ID 

26078384. O Exequente manifestou nos autos informando que concorda 

com o valor depositado, OU SEJA, anuiu com o pagamento solicitando a 

expedição de alvará conforme ID 26140429, por fim, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente solucionado. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 
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dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) Insta salientar, que 

a conta bancária indicada para expedição de alvará é de titularidade do 

próprio Exequente, dessa feita, determino a expedição de Alvará Judicial 

para dar encerramento a demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a expedição de 

alvará e posterior extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição de Alvará Judicial a promovente. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NUNES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000681-40.2019.8.11.0022. REQUERENTE: AGUINALDO NUNES 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sustenta a parte requerente que seu nome 

está inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Nota-se que no 

ID 27299410, houve audiência de conciliação, porém a Reclamada mesmo 

intimada (ID 25936955) não compareceu ao ato e igualmente não 

apresentou contestação. 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. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Narra a parte autora que reside em imóvel 

alugado desde 05/11/2017, de propriedade de Antônia Aparecida da Silva, 

mantendo relação de consumo com a empresa Requerida através de UC 

6/751593-5. Que foi surpreendido ao receber fatura que estava embutido 

o valor de R$: 155,86 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos) referente a um parcelamento. Que procurou a Reclamada, 

sendo informado que seria referente a uma fatura eventual no valor de R$ 

de 935,17 (novecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), e que 

seria parcelado em 06 vezes de R$ 155,86 (cento e cinquenta cinco reais 

e oitenta e seis reais). Que a Reclamada alega que fora encontrado 

anormalidade em seu medidor que provocou faturamento a menor. Que 

procurou o PROCON e que nunca foi notificado, que no dia em que foi 

elaborado o TOI, não estava em sua residência. A Parte Autora juntou em 

sua inicial os seguintes documentos, vejamos: - ID 20476216 – Carta ao 

cliente - ID 20476195 – Termo de reclamação no PROCON - ID 20476090 – 

Termo de Audiência no PROCON - ID 20476088 – Registros fotográficos 

da referida irregularidade - ID 20476078 – Resposta da ENERGISA quanto 

ao procedimento no PROCON - ID 20476066 – Termo de Ocorrência datado 

em 23/03/2018 - ID 20476064 – Faturas de consumo sendo: 12/2017 no 

valor de R$ 31,48 – 01/2018 no valor de R$ 52,09 – 02/2018 no valor de 

R$ 134,77 – 03/2018 no valor de R$ 342,48 – 04/2018 no valor de R$ 

31,81 – 05/2018 no valor de R$ 108,89 – 06/2018 no valor de R$ 173,96 – 

07/2018 no valor de R$ 106,54 – 08/2018 no valor de R$ 112,36 . - ID 

20476063 – Contrato particular de locação de imóvel residencial. Pois bem. 

Apesar da revelia da Reclamada, não como desprezar toda a 

documentação juntada aos autos. Desse modo, não há que se falar em 

desconhecimento do procedimento realizado pela empresa Reclamada. 

Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma 

supracitada, pois o TOI foi lavrado, situação essa atestada por dois 

prepostos e a autora se recusou a assinar o documento. A autora nega 

que tinha conhecimento da anormalidade encontrada em seu medidor, 

todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa 

proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. No presente caso verifico: - A 

elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para comprovar a 

irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente Sobre o tema a 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da 

comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na 

contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea 

“b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da 

unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo 

com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado 

“DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico 

ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017) A empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, 

visto que a os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a 

razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não 

merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 
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Mantenho a tutela deferida no movimento ID 23024055. Sem condenação 

nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 

55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-44.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEZERRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1000920-44.2019.8.11.0022 Requerente: ANA BEZERRA DA 

SILVA Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A 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 E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A autora narra em sua petição inicial 

os seguintes fatos: - Que seu nome fora inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pelos valores de R$ 542,96 e R$ 171,93. Que não nega relação 

jurídica com a empresa, haja vista que já foi revendedora de produtos de 

beleza Natura. - Que no mês de outubro de 2015 solicitou pedidos de 

produtos de beleza da empresa, todavia, os mesmo nunca foram 

entregues, que entrou em contato com a Reclamada para solucionar a 

questão de maneira administrativa, porém não obteve êxito. Pois bem. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Estabelece o Art. 

295 do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida: Art. 

295 - A petição inicial será indeferida: I - quando for inepta; ... Parágrafo 

único - Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou 

causa de pedir; II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; III - o pedido for juridicamente impossível; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Neste sentido, em conformidade preceituam o artigo 

282 inciso VI e 283 do Código de Processo Civil, determina o seguinte: 

“Art. 282: A petição inicial indicará: VI- as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados “Art. 283: A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.” No presente caso, vislumbro a impossibilidade de defesa da parte 

reclamada, tratando-se de petição extremamente confusa, de modo que 

não há como analisar a petição inicial. A Autora narra fatos em sua 

petição inicial considerando fatos que teriam ocorrido com outra empresa 

que não a Reclamada, o que torna inviável a defesa da parte Reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS FATOS 

NARRADOS NA INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não contém 

os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, portanto, 

não tem adequação lógica, de modo que da narração dos fatos não 

decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é 

inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há 

como analisar a pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 

0001244-33.2010.8.26.0577, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. INÉPCIA DA INICIAL E EMENDA. FATOS E FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS EXPOSTOS DE FORMA CONFUSA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO 

DO PEDIDO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. O interesse 

de agir, uma das condições da ação, consiste no binômio necessidade / 

utilidade. A parte somente terá interesse em postular em juízo quando a 

tutela jurisdicional for necessária, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. II. Feita a citação, é 

defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o 

consentimento do réu, ex vi art. 264, CPC. III. A narrativa equivocada dos 

fatos e exposição confusa dos fundamentos jurídicos, além da ausência 

de especificação de pedidos certos e determinados conduzem à extinção 

do feito sem resolução de mérito, também sob o enfoque dos arts. 295, 

parágrafo único, inciso I, c.c. art. 282, inciso IV, c.c. art. 267, inciso I, 

todos do CPC. (TJ-MG - AC: 10024102247681001 MG , Relator: 

Washington Ferreira, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) Assim, por lhe faltarem 

os requisitos exigidos pela lei, a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, se impõe. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I, 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 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. 

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. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-65.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001229-65.2019.8.11.0022 Requerente: DOUGLAS BARBOSA 

DA SILVA Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ R$ 111,19 

(cento e onze reais e dezenove centavos), pois alega que desconhece o 

débito. O Reclamado alega que as partes firmaram contrato de prestação 

de serviço por meio do qual a parte autora habilitou linha telefônica no 

pacote de serviços Smartvivo Controle 500MB, que ocasionou a emissão 

de faturas mensais, sendo que deixou de efetuar o pagamento referente 

aos meses de março e abril de 2015. A Empresa Reclamada juntou em sua 

contestação os seguintes documentos: - ID 28570885 – Declaração de 

residência, Contrato de Permanência por Beneficio, Termo de Adesão 

(sendo que todos os documentos estão devidamente assinados), bem 

como cópia de documentos pessoais. - ID 28570886- Faturas de consumo. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 
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configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não 

se desincumbiu. Friso que a autora alega desconhecer apenas o débito e 

não nega relação jurídica com com a Reclamada, sendo assim, caberia a 

parte autora juntar aos autos, pelo menos extrato comprovantes a fim de 

demonstrar que não posssui valores em aberto com a Reclamada. Como 

anotado, a parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar 

a existência de débito em nome da parte autora. A reclamante não provou 

a quitação de tais débitos. A existência da relação contratual entre as 

partes é fato incontroverso, contudo, a reclamante não comprovou a 

regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Ademais, entendo que, não restou comprovada a existência de 

má-fé na conduta da parte requerente. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza 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. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FABRICIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1000916-07.2019.8.11.0022 Requerente: SABRINA FABRICIA 

ALVES PEREIRA Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por valor de R$ 151,42 

(cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), uma vez que 

jamais possuiu qualquer relação contratual com o Requerido. Contesta a 

requerida aduzindo que a Autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel pós-paga, plano vivo controle, se tornando titular da linha 

(66) 9963-8818, que ante a inadimplência da parte autora o serviço 

bloqueado e posteriormente cancelado. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação, sendo eles: - Termo 

de adesão e contratação de serviços (devidamente assinado) – Cópia de 

documentos pessoais (RG e CPF), cópia de comprovante de residência – 

conforme ID 277552299. - Faturas de consumo pendentes de pagamento 

(ID 27752296). Na impugnação (ID 27755930) o autor não rebateu de 

maneira especifica os documentos juntados pela empresa. DESTACO QUE 

NA PETIÇÃO INICIAL A PARTE AUTORA ALEGA QUE “JAMAIS POSSUIU 

QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL COM O REQUERIDO”. Destaco que 

as assinaturas exaradas nos documentos apresentados na contestação 

são idênticas à assinatura constantes nos documentos juntados na 

petição inicial. E ainda, a Reclamada comprovou de maneira efetiva que os 

débitos objeto de cobrança é oriundo fatura não adimplida. Tenho que não 

restaram dúvidas quanto à existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das 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, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou de maneira especifica o contrato apresentado. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito e a responsabilidade da 

parte autora em relação aos débitos decorrente da utilização de linha 

telefônica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da 

Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo 

débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 
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cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001179-39.2019.8.11.0022 Requerente: GEOVANA DA 

COSTA MOREIRA Requerido: VIVO S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por valor de R$ 108,80 (cento e oito reais e oitenta 

centavos centavos), uma vez que não solicitou quaisquer serviços da 

empresa Requerida. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora 

possui linha habilitada em seu nome a (66) 99662-4980, o qual passou a 

gerar faturas, sendo que quitou referente aos meses de janeiro a 

dezembro de 2015, restando em aberto débitos dos meses de janeiro a 

março de 2016. Pugna pela inexistência de dano moral e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação, sendo eles: - Termo 

de adesão e contratação de serviços – Cópia de documentos pessoais 

(RG) – conforme ID 27805129. - Faturas de consumo (ID 27805132). Na 

impugnação (ID 27845359) o autor não rebateu de maneira especifica os 

documentos juntados pela empresa. Destaco que as assinaturas 

exaradas nos documentos apresentados na contestação são idênticas à 

assinatura constantes nos documentos juntados na petição inicial. E ainda, 

a Reclamada comprovou de maneira efetiva que os débitos objeto de 

cobrança é oriundo fatura não adimplida. Tenho que não restaram dúvidas 

quanto à existência da relação jurídica entre as partes e a origem dos 

débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das 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, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou de 

maneira especifica o contrato apresentado. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito e a responsabilidade da 

parte autora em relação aos débitos decorrente da utilização de linha 

telefônica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da 

Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo 

débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-10.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001168-10.2019.8.11.0022 Requerente: NIRCE MARIA DE 

SOUZA Requerido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 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, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito A 

parte reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no 

valor de R$ 341 ,36 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis 

centavos), pois informa que desconhece o débito, bem como, o contrato. 

A reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que a autora jamais buscou 

questionar a cobrança junto ao banco, que no presente caso não é 

cabível dano moral. Pugna pela ausência de nexo causal e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. 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 
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comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. In casu, apesar da 

parte autora mencionar em sua inicial que desconhece o débito/contrato 

que ensejaram a restrição , tenho que a parte Reclamada não conseguiu 

demonstrar quais os débitos que efetivamente restaram em aberto. A 

Parte Reclamada apresentou contestação genérica e sequer apresentou 

qualquer prova capaz de desconstituir as alegações do autor. No caso, 

cabia à parte recorrida fazer prova da origem da dívida, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. 

Não há como exigir da autora a comprovação de pagamentos, se nem 

mesmo a Reclamada especifica de maneira inequívoca quais as faturas 

e/ou contratos não foram adimplidos. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 2.000,00, (dois mil reais), vez que a autora possui demais restrições 

que não foram comprovadas que são ilegítimas. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. 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. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-74.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACEDO VERTUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1000918-74.2019.8.11.0022 Requerente: LINDOMAR MACEDO 

VERTUDE Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 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, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor de R$ 213,19 

(duzentos e treze reais e dezenove centavos), pois alega que jamais 

possuiu qualquer relação contratual com a empresa Requerida. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que a parte Autora 

habilitou linha telefônica (66)999550005, no pacote de serviços VIVO 

CONTROLE que ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo que 

deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas. Destaco que a 

empresa juntou apenas relatório de chamadas em sua contestação 

(conforme ID 28362398). Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida. 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. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou até mesmo gravação 

telefônica onde registra a contratação dos serviços prestados pela 

empresa, comprovando a relação jurídica. Cabe ao requerido que alegar 

fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há 

dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 
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ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais) vez que o autor 

possui restrição posterior que não foi comprovado ser indevido. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. 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. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON IZAIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001232-20.2019.8.11.0022 Requerente: CLERISTON IZAIAS 

DE SOUZA Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que 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. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 203,65 (duzentos e três reais e sessenta e 

cinco centavos), pois alega que não possui débito algum com a 

Reclamada. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora habilitou 

linha de número (66) 9.9994-4857, no pacote de serviços VIVO 

CONTROLE DIGITAL-2GB ILIM, ocasionando a emissão de faturas 

mensais, sendo que deixou de pagar as faturas referentes aos meses de 

fevereiro, março e abril de 2019. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação: Telas sistêmicas e 

faturas de consumo (ID 29127358). Ressalto que na petição inicial o autor 

alega desconhecer APENAS O DÉBITO e não nega a relação jurídica entre 

as partes. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débitos em nome da parte autora onde 

especifica em sua contestação que restaram em aberto as faturas 

referente aos meses de fevereiro a abril de 2019. A parte reclamante não 

provou a quitação de tais débitos. A existência da relação contratual entre 

as partes é fato incontroverso a parte autora não comprovou a 

regularidade de pagamento de seus débitos. Friso novamente que na 

petição inicial a parte autora alega desconhecer apenas o DÉBITO. Assim, 

ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza 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. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-59.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE MACEDO VERTUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1000919-59.2019.8.11.0022 Requerente: LIONETE MACEDO 

VERTUDE Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 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, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Com 

relação ao documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa 

demandada apresentar indícios de que o documento apresentado pelo 

parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da 

ausência de provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado 

pelo autor. Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor de R$ 

115,07 (cento e quinze reais e sete centavos), pois alega que jamais 

possuiu qualquer relação contratual com a empresa Requerida. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que a parte Autora 
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habilitou linha telefônica a (66) 9 9906-2618, o qual foi alterada para o 

plano controle, sendo que deixou de quitar suas faturas. Destaco que a 

empresa juntou apenas relatório de chamadas em sua contestação 

(conforme ID 27722891). Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida. 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. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou até mesmo gravação 

telefônica onde registra a contratação dos serviços prestados pela 

empresa, comprovando a relação jurídica. Cabe ao requerido que alegar 

fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há 

dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição 

do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. 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. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001180-24.2019.8.11.0022 Requerente: GEOVANA DA 

COSTA MOREIRA Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por valor de 119,69 (cento 

e dezenove reais e sessenta e nove centavos), uma vez que não solicitou 

quaisquer serviços da empresa Requerida. Contesta a requerida aduzindo 

que a parte autora possui linha habilitada em seu nome a (66) 99983-7134, 

que ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo que restaram faturas 

em aberto. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação, sendo eles: - Termo de adesão e contratação 

de serviços – Cópia de documentos pessoais (RG) – conforme ID 

28023229. - Faturas de consumo . Na impugnação (ID 28048701) o autor 

não rebateu de maneira especifica os documentos juntados pela empresa. 

Destaco que as assinaturas exaradas nos documentos apresentados na 

contestação são idênticas à assinatura constantes nos documentos 

juntados na petição inicial. E ainda, a Reclamada comprovou de maneira 

efetiva que os débitos objeto de cobrança é oriundo fatura não adimplida. 

Tenho que não restaram dúvidas quanto à existência da relação jurídica 

entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das 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, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou de maneira especifica o contrato apresentado. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito e a 

responsabilidade da parte autora em relação aos débitos decorrente da 

utilização de linha telefônica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 
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intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa corrigidos à época 

do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que 

sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-54.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001178-54.2019.8.11.0022 Requerente: TELMA BARBOSA DE 

OLIVEIRA Requerido: VIVO S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 (ID 

27600366). 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. 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. 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. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1000917-89.2019.8.11.0022 Requerente: MAURICIO DE SOUSA 

CRUZ Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 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, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor de R$ 107,12 (cento e 

sete reais e doze centavos), pois alega que jamais possuiu qualquer 

contrato com a empresa Requerida. A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, assevera que a parte autora realizou contratação do serviço de 

telefone móvel linha (66)99920-4764 pelo período de 15/07/2015 a 

29/05/2016, e ante a inadimplência da parte autora o serviço foi bloqueado 

e posteriormente cancelado. Destaco que a empresa juntou apenas 

relatório de chamadas em sua contestação (conforme ID 27569834). Pelas 

provas acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da 

parte requerente pela empresa requerida. 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. 

Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da 

parte requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do 

contrato ou até mesmo gravação telefônica onde registra a contratação 

dos serviços prestados pela empresa, comprovando a relação jurídica. 

Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o 

alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 
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exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

2.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 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. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-17.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001368-17.2019.8.11.0022 Requerente: ADILSON BRUNO 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

Lei 9.099/95. 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 conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Aduz a parte reclamante que no dia 03/11/2019 

abateu um animal bovino, a qual utilizaria toda a carne para consumo 

próprio e de sua família. Que no mesmo dia do abate as 16h00min., houve 

uma queda de energia na propriedade rural em que trabalha, e que de 

imediato entrou em contato com a Reclamada para comunicar o ocorrido e 

solicitar providências, que a Reclamada não deu nenhum suporte, mesmo 

após diversas ligações solicitando providencias inclusive de madrugada e 

nos dias subsequentes a queda de energia. Que após dois dias da queda 

de energia constatou que perdeu toda a carne que havia armazenado. 

Alega ainda que deu entrada com pedido de ressarcimento, todavia, o 

mesmo foi indeferido. Ao final pugna por indenização por dano material no 

importe de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais) e danos 

morais na quantia de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos reais). Alega a 

Reclamada que em seu sistema não há registro de perturbação no sistema 

elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora em questão. Que 

não é nexo causal entre o alegado evento danoso ocorrido e o serviço 

prestado pela concessionária. Pugna pela ausência de danos morais e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Com objetivo 

de comprovar o alegado o autor juntou em sua petição inicial os seguintes 

documentos: - Carta de indeferimento emitido por ENERGISA (ID 27615366) 

- 02 Registros fotográficos (ID 27615083 e ID 27615079) - Espelho de FA 

– atendimento no PROCON (ID 27615075) Tenho que o autor não 

conseguiu demonstrar com eficácia a queda de energia que alega em sua 

inicial, bem como, o prejuízo material decorrente da perda de carne bovina 

que estaria armazenada. Na petição inicial o autor narra que por diversas 

vezes entrou em contato com a empresa Reclamada para lhe informar 

acerca do ocorrido e solicitar providencia, todavia, o autor não informa 

nenhum número de protocolo dessas ligações a ponto de embasar sua 

reclamação. Os documentos juntados pela parte autora em sua petição 

inicial são insuficientes para demonstrar que houve a queda de energia em 

sua propriedade. 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, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Diante da alegada inversão, 

que nada mais é do que técnica de julgamento, incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegações, seja na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar da presente ação tratar de relação de consumo 

consistente em indenização por dano moral e material, decorrente de 

suposta falha, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para 

o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Autora de consignar ao menos indícios de 

suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. O 

Reclamado tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua 

realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Outrossim, não restou 

configurados a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial diante da total falta 

de comprovação dos fatos alegados. Ante o exposto, julgo improcedentes 

os pedidos, e 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. 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. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-80.2019.8.11.0028

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 161 de 385



Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000800-80.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARILEUZA FERREIRA DA COSTA RÉU: INSS SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade 

rural. Intimada para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que a demandante acostasse aos autos o prévio requerimento 

administrativo, assim não o fez no prazo em espeque. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Considerando que a parte autora, 

devidamente intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte, com lastro 

no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

POCONÉ, 29 de maio de 2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-55.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

CERTIDÃO DE REMESSA DOS AUTOS CERTIFICO que estes autos foram 

materializados e remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

em Várzea Grande, via malote digital com código de rastreabilidade 

81120205065836, em cumprimento à decisão de ID 22105869. Poconé, 22 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001068-37.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE REMESSA DOS AUTOS CERTIFICO que estes autos foram 

materializados e remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

em Várzea Grande, via malote digital com código de rastreabilidade 

81120205065889, em cumprimento à decisão de ID 22106356. Poconé, 22 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-51.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MARCILENE LANGE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001552-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL DUARTE DO ROSARIO (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-73.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, para 

comparecerem na audiência de CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/05/2020 Hora: 09:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001567-21.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO VICENTE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, , para comparecerem à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001573-28.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO ESMERALDO RAMOS (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001586-27.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JESUINO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 
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constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Data: 

22/06/2020 Hora: 08:00 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de 

Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, CEP: 

78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-20.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 

13:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001538-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 08:30 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a 

Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001718-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 

14:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001590-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AFONSA PEREIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 09:00 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a 

Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000306-84.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MENDES DE PAULA E 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO ARRUDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 09:30 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a 

Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-42.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 10:00 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a 

Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001824-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH LIMA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 

15:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000176-94.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA CILENE SIQUEIRA OAB - 570.503.501-25 (REPRESENTANTE)

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

08:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001693-71.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BORTOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Impulsionamento Certifico que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimação das partes do laudo pericial juntado, para querendo apresentar 

manifestação. POCONÉ,22 de abril de 2020. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELE GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001719-69.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade de Embargos à Execução Processo: 

1001719-69.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 23.751,60; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos à Execução foram 

opostos tempestivamente. Impulsiono intimação da parte requerente para 

querendo impugnar no prazo legal. POCONÉ, 22 de abril de 2020. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, 

Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-08.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NUNES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ara comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94078 Nr: 2597-21.2013.811.0028

 AÇÃO: Monitória->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: Adelto Denicoló

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV Cidade Rosa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista a certidão de fl.48, indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que há notícias nos autos que o autor possui 

vasto patrimônio (duas fazenda).

 Intime-se o autor para efetuar o pagamento das custas processuais em 

30 dias, sob pena de extinção. Prejudicada a análise do pedido de citação.

 Efetuado o pagamento e/ou decorrido o prazo, certifique e façam os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 3499-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE PAULA LIRA, NATALIA DE PAULA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON CASTRO MIRANDA 

- OAB:332736

 CERTIFICO E DOU FÉ que, enviei via Maloe Digital a Carta Precatória 

expedida nos autos para a Comarca de Itiquira/MT. Código Rastreabilidade 

- 81120205063606

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154271 Nr: 1983-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 DECISÃO

VISTOS,

Após informações nos autos de que o bem penhorado foi dado em 

pagamento Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de 

Petróleo Ltda exequente requer a adjudicação de 25% do imóvel 

anteriormente penhorado, sob o fundamento de que a referida 

porcentagem foi passada para o nome do exequente em junho de 2018, 

bem como requer a intimação da Watt Distribuidora Brasileira de 

Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda para fornecer a documentação 

referente a dação em pagamento do imóvel.

Pois bem.

Primeiramente, no que tange ao pedido de adjudicação de 25% do imóvel 

anteriormente penhorado, este não merece acolhimento.

Isso porque, ao contrario do que sustenta o exequente, não houve 

transferência de parte do imóvel para seu nome, e sim, tão somente 

anotação na matrícula quanto a existência da execução e que o referido 

imóvel garantia a ação.

Ademais, consta a informação de que o bem já pertence a terceiro 

estranho a ação, por tal motivo, não pode ser adjudicado em favor do 

exequente.

Assim, INDEFIRO o pedido de adjudicação de parte do imóvel penhorado.

Quanto ao pedido de intimação da Watt Distribuidora Brasileira de 

Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda para fornecer a documentação 

referente a dação em pagamento do imóvel, igual sorte não detém o 

exequente.

A da Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo 

Ltda não pertence a ação, portanto, não pode ser intimada para 

comparecer aos autos para fornecer eventual documento, sendo que, se 

o exequente duvida da idoneidade do negócio pactuado entre as partes, 

deve trazer aos autos elementos mínimos que indiquem eventual 

ilegalidade, para fins de justificar eventual deferimento da medida, o que 

não restou demonstrado, ante a total ausência de prova documental.

Ademais, não cabe ao juízo diligenciar em favor da parte.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de intimação.

Por fim, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento a execução no 

prazo de 15 dias, sob pena de abandono.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156258 Nr: 2741-19.2018.811.0028

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Mário Nigro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Gomes Ribeiro - 

OAB:7263

 No que tange a citação, não há que se falar em irregularidade, uma vez 

que o requerido compareceu voluntariamente aos autos no dia 08.10.2018, 

suprindo a citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC.

Assim, INDEFIRO o referido argumento.

Ademais, como bem pontuado pelo IRMP, os embargos de declaração não 

suspendem o prazo da contestação, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Considerando que o requerido sequer pleiteou a concessão do efeito 

suspensivo, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo para apresentar 

contestação.

Aliado a isso, o requerido realizou diversas manifestações nos autos, 

portanto, não pode alegar que não tinha conhecimento de seu dever de 

apresentar defesa nos autos.

Ademais, a sentença de embargos de declaração de ref. 22 já havia 

determinado a confecção da certidão de decurso do prazo para contestar, 

não tendo sido cumprido pela serventia.

Com a certidão, façam os autos conclusos para fins de decretação da 

revelia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159003 Nr: 3748-46.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CRUZEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUIÚ TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes da sentença de ref. 45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159292 Nr: 3843-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido. Expeça-se termo de penhora do bem nos termos do art. 

838 do CPC. Intime-se o pessoalmente executado e sua esposa nos 

termos do art. 842 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 4011-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: E.M.Santos Locadora e Transportes Eirelei ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Considerando que ambas as partes manifestaram pela produção de prova 

oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de junho 

de 2020 às 16h30min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

De outro turno, requer o embargado a realização de prova pericial.

ANTE O EXPOSTO, nomeio como perito judicial a empresa Real Brasil 

Consultoria, com endereço na Avenida Rubens Mendonça, nº 1.856, 

Edifício Office Tower, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

telefone (065) 3052-7636.

Intime-se a empresa, a fim de que indique um perito hábil para a realização 

da perícia, consignando que a especialidade deve ser um avaliador, bem 

como para que indique os honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, e sobre 

a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, proceda-se as partes o depósito ficando 50% a 

cada parte no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 95 do CPC, 

facultando, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do 

CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar seu assistente técnico e apresentar quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e 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.

Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o 

traçado da linha demarcada, considerando os títulos, os marcos, os 

rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do 

lugar e outros elementos que coligirem, nos termos do artigo 580, caput, 

do CPC.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159649 Nr: 3995-27.2018.811.0028

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdPC, KLdPCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 INTIMANDO a parte exequente para atualização do débito com o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162443 Nr: 5088-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, FMDNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora que nos autos, foi expedida Carta Precatória 

para a citação da parte requerida, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, 

conforme verifica na ref. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84893 Nr: 234-61.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eucales Josefa Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FERREIRA CAMPOS - 

OAB:19258/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimarar a parte autora do despacho fe ref 114, bem como, 

no prazo legal manifestar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114956 Nr: 2953-45.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Leticia Costa Campos Silva, YDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 108, para no prazo legal 

manifestarem

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161667 Nr: 4813-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Quanto a alegação do embargado, considerando a prolação de sentença 

quanto aos embargos de execução nos autos de código 102080, intime-se 

o embargante quanto ao interesse no prosseguimento deste feito no prazo 

de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 167717 Nr: 272-63.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Gonçalves Neto, Giovany 

Fernandes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Ramalho - 

OAB:24405/MT, Elenice Schmitd - OAB:16790/MT, Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3.009-MT

 Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e II ambos 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA.

CIENCIA ao IRMP e a Defesa.

CERTIFIQUE-SE do decurso de prazo para manifestação das defesas 

quanto aos Embargos de ref. 2020.

Após, imediatamente conclusos para apreciação deste juízo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62617 Nr: 2132-17.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Vieira da Costa, Luzia Renolve Felix 

Romeiro, Jonatan Creve Romeiro da Costa, Josane Antonio Felix Romeiro 

da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Vieira da Costa, Benedito da Guia 

Fonseca de Moraes Costa, Aloysio Rodrigues do Prado

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, Odila Zorzi - OAB:8619

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar juntada de de ref. 175

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 875-15.2014.811.0028

 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: Tertulino Maria de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:70617

 Intimar parte autora para no prazo legal informar a implantação de 

benefício e manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156588 Nr: 2866-84.2018.811.0028

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDB, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

Ubirajara de Siqueira Filho - OAB:15.714O-MT

 Intimar o advogado do réu dos termos da decisão de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 259-79.2010.811.0028

 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
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 PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref. 45

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-51.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MARCILENE LANGE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000789-51.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 43.138,08 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ENI 

MARCILENE LANGE DE ARRUDA Endereço: R BAHIA, SN, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78178-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial 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, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 08:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). POCONÉ, 22 de abril 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-20.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000362-20.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO BATISTA RODRIGUES Endereço: RUA 21 DE 

ABRIL, 07, JOÃO GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), 

bem como a INTIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/05/2020 Hora: 13:00 , nos termos da 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. LIMINAR: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o 

fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do 

suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 20160312637146143000), no prazo de 

15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, 

sendo R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), com fundamento no 

art. 300 do CPC. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que 

dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 22 de abril de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1001833-08.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.046,85 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIA LUZIA DE OLIVEIRA Endereço: PORTO 

SÃO GONÇALO, S/N, ZONA RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO REQUERIDO(A), bem como a INTIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, por 

todo o conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta e para que 

compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 13:30 , nos termos 

da 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. LIMINAR: Ante o exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida 

proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE 

CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 

13459730), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos 

comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC. Em se 

tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à 

consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 22 de abril 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001718-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1001718-84.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.130,29 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA Endereço: 

RUA BERI POCONÉ, S/N, JURUMIRIM, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), bem como a 

INTIMAÇÃO DA LIMINAR deferida, por todo o conteúdo do despacho e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 14:00 , nos termos 

da 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. LIMINAR: Isto posto, com 

fundamento no art.311 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA 

pretendida DETERMINANDO à requerida a imediata exclusão dos dados da 

autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores 

contestados neste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

até o limite de R$ 5000,00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à 

consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 22 de abril 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 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001824-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH LIMA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1001824-46.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 14.458,34 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: MARGARETH LIMA DE CAMPOS Endereço: RUA SÃO 

SEBASTIÃO, S/N, JOÃO GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), bem 

como a INTIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 

15:00 , nos termos da 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. 

LIMINAR: Pelo exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada na exordial, 

para que a REQUERIDA SE ABSTENHA DE PROCEDER AO CORTE DE 

ENERGIA DA UC 6/772328-1 E TAMBÉM A INCLUSÃO DO NOME DA 

REQUERENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTE tão somente referente ao 

debito em lide, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de 

R$5.000,00. DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se 

de relação de consumo, nos termos do art.6ª, VIII do CDC. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

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

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

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

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

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

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

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 22 de 

abril 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000176-94.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA CILENE SIQUEIRA OAB - 570.503.501-25 (REPRESENTANTE)

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000176-94.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Abatimento proporcional do preço]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CATIA CILENE SIQUEIRA 

Endereço: RUA MARIANO CATARINO DA COSTA, S/N, SAO BENEDITO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial 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, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 26/05/2020 Hora: 08:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). POCONÉ, 22 de abril de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELE GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000409-91.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 1.729.676,74 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSIELE 

GONCALVES NETO Endereço: Rua Coronel Salvador Gomes de Arruda, 

08, Boa Esperança, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: ENERGISA, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial 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, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 08:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). POCONÉ, 22 de abril 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-08.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NUNES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000518-08.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 56.099,80 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: EVA NUNES LEITE Endereço: RUA JUSTINO 

FRANCISCO, 115, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), 

bem como a INTIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

09:00 , nos termos da 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. 

LIMINAR: Isto posto, com fundamento no art. 311 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida DETERMINANDO à requerida PROCEDA 

DE IMEDIATA A SUSPENÇÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS REFERENTE 

AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA NO VALOR DE R$ 1.280,55 (um mil 

duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), sob pena de multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 
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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). POCONÉ, 22 de 

abril 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000561-42.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA Endereço: RUA 

SANTA ROSA, S/N, GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AV. 

GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), bem como a 

INTIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, por todo o conteúdo do despacho e 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

09:30 , nos termos da 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. 

LIMINAR: Isto posto, com fundamento no art. 311 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida DETERMINANDO à requerida a imediata 

exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito 

no que tange aos valores contestados neste feito, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00. INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 22 de abril 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-69.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JERSZON KIRZON DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000598-69.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JERSZON 

KIRZON DE SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

01/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 20 de abril 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: 1000599-54.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000599-54.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARCOS 

JULIANO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

01/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000600-39.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BRASILINA DE 

ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

01/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 20 de abril 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: 1000605-61.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000605-61.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUCINETE 

MARTINS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 20 de abril 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: 1000606-46.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000606-46.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROBSON 

FERNANDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 20 de abril 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: 1000607-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-31.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENEDITA ROSA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

02/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 21 de abril 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: 1000608-16.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAIRA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-16.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSEMAIRA DA 

SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

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

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 03/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000613-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALESANDRO MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000613-38.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CARLOS 

ALESANDRO MENDES OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 03/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000614-23.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000614-23.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

CATARINA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000615-08.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000615-08.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GONCALINA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 
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Data: 03/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000617-75.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANA LUZIA DE CAMPOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000617-75.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RAIANA LUZIA 

DE CAMPOS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000618-60.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVYTON MANOEL MARQUES DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000618-60.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CLEIVYTON 

MANOEL MARQUES DE ARRUDA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO 

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

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 03/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000619-45.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000619-45.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MANOEL 

MESSIAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000620-30.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNA ROSA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000620-30.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:FAGNA ROSA 

DA SILVA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000621-15.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GIOVANI RODRIGUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000621-15.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CICERO GIOVANI 

RODRIGUES DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 03/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1000622-97.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DELGADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000622-97.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUCIANA 

DELGADO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 22 de abril 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: 1001057-42.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIUSELIA GONCALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte reclamante 

manifeste acerca da petição id. 31381904.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-49.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte reclamante 

manifeste acerca da petição id. 31262150.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-18.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DAVID SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-30.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IVAN DE CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000292-30.2020.8.11.0019 Assunto: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Conversão] 

Autor: SONIA IVAN DE CARVALHO DA SILVA Requerido: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de Ação da Concessão de Benefício de Auxílio-Doença 

e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta por SONIA IVAN DE 

CARVALHO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Inicialmente, defiro o benefício da prioridade na 

tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC c/c art. 71 do 

Estatuto do Idoso. Considerando os documentos acostados aos autos pela 

parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, 

forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, 

RECEBO a presente exordial e sua EMENDA. DEFIRO o pedido do benefício 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC. Não obstante o reconhecimento de que o benefício ora pleiteado 

possui natureza alimentar, a sua concessão em caráter antecipado 

precisa estar lastreada em robusto conjunto fático-probatório, sob pena 

de acarretar desequilíbrio econômico no sistema securitário. In casu, ao 

menos no presente momento, não vislumbrei nos autos, de maneira 

robusta, elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, posto que a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise do 

direito ora pleiteado, mormente porque a alegada incapacidade laborativa 

da autora e sua qualidade de segurada especial não estão totalmente 

evidenciadas. Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, postergando nova analise para 

quando da chegada do laudo pericial e manifestação das partes. Com 

efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que: I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato; II - a citação do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia 

judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta 

pela Procuradoria-Geral Federal; III - priorizem a concentração das 

perícias, viabilizando a participação da assistência técnica das partes; IV - 

também ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, 

fazer juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo 

eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas. Ademais, 

infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se de 

natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de auto composição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil. Assim, desde já, 

pelos fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO SANCHES PEREIRA, 

CRM/MT nº 5404, com endereço profissional no PSF URBANO, Centro, 

CEP: 78560-000 Porto dos Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente desta nomeação para conhecimento, devendo informar data 

para realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos. Arbitro os 

honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, bem como, seja realizado o pagamento destes, 

conforme artigo 29 da mesa resolução. Com a juntada do laudo médico, 

CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com 

a remessa dos autos para, querendo contestação a presente demanda e, 

na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar 

acerca do laudo pericial. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial. Faculta-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Porto 

dos Gaúchos-MT, 22 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSO a) Número do 

processo b) Juizado/Vara II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) 

Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento 

f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido. V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 
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conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 1) A 

Autora é portador de doença ou limitação de ordem física, neurológica ou 

psiquiátrica? Quais? 2) Tais moléstias o impedem de exercer atividade que 

requeiram esforço físico ou intelectual continuado? 3) Tais moléstias o 

impedem de exercer a atividade laboral de habitualmente exercia? 4) As 

doenças ou limitações são graves, de caráter progressivo e irreversível? 

5) A autora estava acometida da mesma enfermidade em Dezembro/2019, 

quando lhe foi negada a concessão do benefício do auxílio-doença, sob a 

alegação de que não fora constatado incapacidade ? 6) É possível 

precisar desde que data a Requerente estava incapacitado? 7) No atual 

estágio de tais doenças ou limitações, qual o grau de incapacidade: parcial 

ou total, temporária ou permanente? 8) A autora necessita de 

acompanhamento médico de forma regular? 9) Há possibilidade de 

reversibilidade do quadro clínico da Requerente?

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-48.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000026-48.2017.8.11.0019; Valor causa: 0,00; 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. 

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

a respeito do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de 

abril 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: 1000068-63.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/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: 

1000068-63.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 3.586,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[Honorários 

Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 

Pública, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Procedo a 

juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência 

(anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar no prazo de 

05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000071-81.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/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: 

1000071-81.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 1.793,02; 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. Procedo a juntada do 

cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), 

assim, intimo as partes para, querendo, manifestar no prazo de 05 dias. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000098-98.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (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: 

1000098-98.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 8.800,50; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000099-83.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (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: 

1000099-83.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 8.800,50; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril de 2020 TANIA 
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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: 1000100-68.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (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: 

1000100-68.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 7.920,45; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000101-53.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (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: 

1000101-53.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 7.920,45; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000102-38.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (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: 

1000102-38.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 8.068,59; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000103-23.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (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: 

1000103-23.2018.8.11.0019; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 1000216-40.2019.8.11.0019

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: 

1000216-40.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 6.641,52; 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. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 22 de abril 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: 8010082-55.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

8010082-55.2016.8.11.0019; Valor causa: R$ 8.347,20; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO CIVIL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), assim, intimo as partes 

para, querendo, manifestar no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 

22 de abril 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

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-31.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000096-31.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Atente-se a Secretaria 

a decisão lançada anteriormente (id. 1468550), devendo ser cumpra 

integralmente, a fim de se evitar conclusões desnecessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos, 

22 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002561-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000299-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA CARDOSO DE OLIVEIRA (REU)

SERVANO DA SILVA LEAL (REU)

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000299-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: SERVANO DA SILVA LEAL, 

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA CARDOSO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002308-65.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002308-65.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JOSISLENE CRUZ PESSOA EXECUTADO: WIDER DOS 

SANTOS ANDRADE Vistos, etc. Diante do teor da certidão retro, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 10 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DA SILVA COMERCIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTONORTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000334-27.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): R. A. DA SILVA COMERCIO - ME REU: AUTONORTE LTDA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar, 

caso queira, impugnação à contestação no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BONIFACIO PEREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO AMARO DA COSTA (EXECUTADO)

JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

VILMAR AMARIO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000097-56.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ADEMAR BONIFACIO PEREIRA JUNIOR EXECUTADO: CELIO 

AMARO DA COSTA, JOSE DA COSTA, VILMAR AMARIO DA COSTA 

Vistos, etc. Observa-se a existência de outra ação de execução de título 

extrajudicial nº 1000264-10.2018.8.11.0059 envolvendo as mesmas partes 

e mesmo objeto, porém proposta por advogado diverso. Assim, 

vislumbrando a possibilidade de litispendência, intime-se a parte exequente 

para manifestar no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 3771-64.2016.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVENICIANO BISPO DE SOUZA,

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Vieira - 

OAB:26417-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a 

complementação do valor pago administrativamente, nos termos 

constatados pelo perito judicial: “Punho esquerdo e direito com limitação 

funcional de 70%(setenta por cento)”, devendo ser pago o saldo 

remanescente, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do acidente (03.08.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20% sobre o 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Condeno, ainda, a seguradora 

demandada ao pagamento dos honorários periciais, que fixo em R$ 

1.000,00(mil reais), devido a complexidade da perícia, devendo ser 

efetuado o depósito judicial, no prazo de cinco dias, a contar da intimação 

da presente decisão e comprovado nos autos. Após, será transferido 

para a conta bancária informada de titularidade do expert (Banco Sicredi, 

Ag. 0806 – Conta Corrente n. 55621-1).P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, 
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sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001381-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001381-02.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a 

apresentação de apelação pelo INSS, RECEBO o recurso e determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC). Após, remetam-se os autos ao Egrégio 

TRF da 1ª região, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000269-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000269-32.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A parte autora apresentou 

cumprimento de sentença (ID n. 22393036), oportunidade em que juntou o 

cálculo dos valores devidos. Intimado para impugnar, o INSS concordou 

com o cálculo apresentado (ID n. 31064997). Desse modo, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pelo exequente e determino a expedição do 

competente RPV, devendo as partes serem intimadas para ciência do teor 

do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal. Com a vinda do pagamento, proceda-se à 

conclusão dos autos para extinção do feito e expedição de alvará para 

liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002493-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002493-06.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Tarcísio Jorge Silva Almeida em face do Estado do 

Mato Grosso, devidamente qualificados. Foi determinada a citação do 

executado, para, caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 

27209209). O executado informou que não se opõe à execução, conforme 

ID 28138789. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, determino a remessa dos documentos 

necessários à Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de 

liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002498-28.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DION COSTA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002498-28.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DION COSTA DE PAULA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária de concessão de benefício por incapacidade (auxílio 

doença com conversão em aposentadoria por invalidez) ajuizada por DION 

COSTA DE PAULA em face do INSS. A autarquia requerida sustenta que a 

parte autora não comprovou os requisitos legais para a concessão do 

benefício. Pois bem. Intimado, o INSS apresentou contestação, ocasião em 

que não arguiu preliminares. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

outras preliminares, REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 

do Código de Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de restabelecimento de auxílio doença e/ou 

aposentadoria rural por invalidez, quais sejam, a qualidade de segurado 

especial, o período de carência e a incapacidade total e permanente para 

o trabalho. Assim, NOMEIO o médico perito Dr. Mário Victor Barini Perini 

(CRM 4939/MT), para realizar o exame médico pericial, que servirá 

independentemente de compromisso. Tratando-se de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e âmbito de jurisdição delegada para a 

Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), os honorários correrão por conta da 

Justiça Federal, nos termos da Resolução n.º 305/2014 – CJF. 

Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, a complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) 

dias, cujo início ficará por conta das providências ora mencionadas, 

ocorrendo de imediato após efetivá-las ou vencidos os prazos 

consignados. Intime-se o perito para desempenhar o encargo, com as 

advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, 

inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. O 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. A parte requerida já apresentou 

os quesitos com a contestação. Intime-se a autora para, no prazo de 05 

dias, apresentar seus quesitos, os deverão ser encaminhados ao perito 

quando da sua intimação. Assim sendo, DESIGNO exame médico pericial a 

ser realizado pelo profissional, Dr. Mário Victor Barini Perini, em data a ser 

programada pelo gestor judiciário, após consulta ao perito nomeado, assim 

que for cessada a suspensão da Portaria Conjunta TJMT n. 249/2020, que 

decretou o fechamento das Comarcas do Estado de Mato Grosso, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19(Novo Coronavírus), alterada pela Portaria Conjunta n. 281, de 

07 de abril de 2020. Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Intime-se a parte autora para 
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comparecer no dia e no local designado para efetivação do exame pericial, 

sob pena de preclusão da prova, devendo portar seus exames, atestados 

e relatórios médicos. Intimem-se a autarquia ré e o procurador da parte 

autora da data designada para o exame médico pericial. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001755-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001755-18.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Tiago da Silva Machado em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Foi determinada a citação do 

executado, para, caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 

23976728). O prazo transcorreu “in albis” e o executado não se 

manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, determino a remessa dos documentos 

necessários à Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de 

liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002031-49.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002031-49.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: ALYNE NAYARA ARAUJO DA 

SILVA Vistos, etc. Nos termos do art. 701, §2º, do NCPC, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos. No caso em tela, conforme certidão de ID 27201335, a 

requerida foi citada e nada manifestou. Assim, diante da inércia da 

requerida e a prova escrita apresentada na inicial, forma-se o título 

executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de ação para cumprimento 

de sentença. Outrossim, determino que intime-se a executada para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de 

honorários de advogado de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado 

o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante 

(NCPC, art. 523, § 2º). Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (NCPC, art. 523, § 3º). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001830-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001830-57.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LARISSA DA SILVA CARNEIRO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Larissa da Silva Carneiro em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Foi determinada a citação do 

executado, para, caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 

24362542). O prazo transcorreu “in albis” e o executado não se 

manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, determino a remessa dos documentos 

necessários à Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de 

liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: EURIPEDES REGO DE PAULA EXECUTADO: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A parte autora apresentou 

cumprimento de sentença (fls. 142/151), oportunidade em que juntou o 

cálculo dos valores devidos. Intimado para impugnar, o INSS concordou 

com o cálculo apresentado (fl. 153). Desse modo, HOMOLOGO o cálculo 

de ref.56 e determino a expedição do competente RPV, devendo as partes 

serem intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do 

art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Com a 

vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para extinção do 

feito e expedição de alvará para liquidação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000678-37.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DE FATIMA FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

CELIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000678-37.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: CELIO SOARES DA SILVA, ROMILDA DE FATIMA FERRAZ 

DA SILVA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de anexar comprovante de endereço atualizado, e 

se tal comprovante estiver em nome de terceiros, deverá comprovar o 

vínculo que possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório, sob pena de ser cancelada a 

distribuição. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000269-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000269-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora, 

apresentou impugnação. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do 

tempo de efetivo exercício de atividade rural no período de carência 

exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal conforme 

requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

12H30MIM (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES REGO DE PAULA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora 

apresentou impugnação a contestação. Vieram-se os autos conclusos. É 

o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

12h30mim (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002546-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MARTINS FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002546-84.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: AMAURI MARTINS FONTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título judicial 

proposta por Amauri Martins Fontes em face do Estado do Mato Grosso, 

devidamente qualificados. Foi determinada a citação do executado, para, 

caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 27605166). O prazo 

transcorreu “in albis” e o executado não se manifestou. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o acima 

relatado, bem como o teor do Provimento n. 20/2020-CM, de 01 de abril de 

2020, determino a remessa dos documentos necessários à Contadoria 

Judicial desta comarca, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV em favor da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001300-53.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RONALDO ALVES DE 

SOUZA Vistos, etc. Considerando que compete à parte autora realizar as 

diligências necessárias a fim de obter o paradeiro da parte adversa, 

sendo deferido o pedido de buscas por intermédio dos sistemas de 

cooperação (tais como Infojud), apenas de forma excepcional, quando 

comprovado que já se esgotou todos os meios disponíveis à parte, o que 

não restou demonstrado no presente caso, INDEFIRO o pedido retro e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000043-27.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VILMAR GONCALVES 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Considerando que compete à parte autora 

realizar as diligências necessárias a fim de obter o paradeiro da parte 

adversa, sendo deferido o pedido de buscas por intermédio dos sistemas 

de cooperação (tais como Infojud), apenas de forma excepcional, quando 

comprovado que já se esgotou todos os meios disponíveis à parte, o que 

não restou demonstrado no presente caso, INDEFIRO o pedido retro e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-07.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000680-07.2020.8.11.0059. 

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de 
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revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de agosto de 2020, às 14h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo 

ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, CPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do CPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000341-19.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE REU: CLODOALDO OLIVEIRA 

GONCALO Vistos, etc. Tendo em vista a apresentação de recurso de 

apelação pela parte autora, RECEBO-O e determino a intimação do apelado 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, 

§1º, CPC). Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001488-46.2019.8.11.0059

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:

CARLOS OLIVEIRA LEMES ROSA (EXECUTADO)

JOSE LEMES ROSA (EXECUTADO)

ROSMIRA GOMES ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001488-46.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CARLOS OLIVEIRA 

LEMES ROSA, JOSE LEMES ROSA, ROSMIRA GOMES ROSA Vistos, etc. 

Tendo em vista o recolhimento das custas judiciais, recebo a inicial. Nos 

termos do art. 829 do CPC, determino a citação dos executados para, em 

três dias, pagarem a dívida. Nos termos do art. 827 do CPC, fixo em 10% o 

valor dos honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no 

prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição 

de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 

829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do CPC e a parte exequente, nos termos do §2º do 

referido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 22 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000838-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000838-33.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Tiago da Silva Machado em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Foi determinada a citação do 

executado, para, caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 

15160938). O prazo transcorreu “in albis” e o executado não se 

manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, determino a remessa dos documentos 

necessários à Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de 

liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000837-48.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Tiago da Silva Machado em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Foi determinada a citação do 

executado, para, caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 

15165960). O prazo transcorreu “in albis” e o executado não se 

manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, determino a remessa dos documentos 

necessários à Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de 

liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000135-34.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: DIANATAN FERREIRA JORGE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, a liquidação do débito será realizada 

pela Contadoria Judicial, devendo, por conseguinte, ser enviado o 

necessário ao referido departamento, e não ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, 

conforme retro determinado. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1002077-38.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002077-38.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, a liquidação do débito será realizada 

pela Contadoria Judicial, devendo, por conseguinte, ser enviado o 

necessário ao referido departamento, e não ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, 

conforme retro determinado. Cumpra-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002550-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA GRAZIELLA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002550-24.2019.8.11.0059. 

IMPETRANTE: DROGARIA GRAZIELLA LTDA - ME IMPETRADO: MUNICÍPIO 

DE CONFRESA/MT Vistos, etc. DROGARIA GRAZIELA LTDA. 

(REDEFARMA), representada por seu proprietário, Jeandro Ribeiro de 

Bastos, impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo 

MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT, por intermédio do prefeito municipal, Sr. 

Rônio Condão Barros Milhomem, devidamente qualificados, objetivando o 

afastamento de aplicação de legislação municipal, em típico controle 

judicial difuso. Alegou, em síntese, que a empresa impetrante é pessoa 

jurídica de direito privado e atua no ramo de comércio de medicamento 

local, estabelecida no município de Confresa/MT, sendo o seu 

funcionamento condicionado às determinações trabalhistas e submisso ao 

regime de plantão (rodízio) determinado pelo município, por intermédio da 

Lei Municipal n. 370/2009. Com a vigência da Medida Provisória n. 

881/2019 (Liberdade Econômica), convertida na Lei Federal n. 

13.874/2019, intitulada de “Lei de Liberdade Econômica”, argumentou que 

conferiu maior autonomia às empresas a fim de desenvolverem sua 

atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive 

feriados. Ao final, requereu a concessão de liminar para autorização de 

seu funcionamento sem a imposição da legislação municipal, dado o 

afastamento da Lei Municipal nº 370/2009 pela superveniência da Lei 

Federal nº 13.874/2019. Com a inicial, juntou os documentos de fls. 16/54. 

Por meio da decisão de fls. 29/31, o pedido liminar foi indeferido, sendo 

determinada a notificação da autoridade coatora. Agravada a decisão 

retro pela parte impetrante, por intermédio do Agravo de Instrumento n. 

1001199-62.2020.8.11.000, foi indeferida liminar de efeito suspensivo (fls. 

33/39). Certificado à fl. 44, que o impetrado, mesmo notificado para prestar 

informações, quedou-se inerte. Com vista dos autos, a representante do 

Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 46/49). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, imperioso consignar que pretensão da impetrante encontra-se 

óbice intransponível que impede a análise das demais matérias suscitadas 

na exordial, qual seja, a impossibilidade de questionar lei via ação 

mandamental. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, é impossível questionar lei em tese via Mandado 

de Segurança, posto que tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo 

das ações de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que por 

via de controle difuso incidental. Tal entendimento encontra-se pacificada 

pelo verbete sumular de nº 266 do STF, in verbis: “Não cabe mandado de 

segurança contra lei em tese”. Outrossim, verifica-se que a próprio 

empresa impetrante reconhece a legalidade do ato. A autoridade coatora, 

ao fiscalizar e notificar seu estabelecimento, impondo o horário de 

funcionamento, o fez baseado em dispositivo legal, qual seja, a Lei 

Municipal n. 370 de 23 de setembro de 2009. A sua irresignação se 

prende aos seus argumentos sobre o afastamento da lei municipal pela 

superveniência da Lei Federal n. 13.874/2019. Contudo, em que pese a 

previsão do artigo 3º, inciso I, na Lei nº 13.874/2019, no sentido de que 

são direitos de toda pessoa desenvolver atividade econômica em qualquer 

horário ou dia da semana, inclusive aos sábados, entendo que se trata de 

norma geral e que o município, em virtude das peculiaridades locais, pode 

estabelecer normativa complementar a lei federal. Como é sabido, o 

mandado de segurança se presta somente para atacar ato acoimado de 

ilegalidade, que viole direito líquido e certo do impetrante. Assim, como o 

ato atacado está revestido de legalidade, não há que falar-se em direito 

líquido e certo a ser amparado por ação mandamental. Ademais, é de se 

ressaltar que a fixação de horário para o funcionamento das farmácias é, 

sem dúvida, matéria de interesse local e, portanto, de competência 

legislativa do Município, conforme dispõe o inciso I do art. 30 da 

Constituição Federal. O Ente Municipal regulamentou o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos empresariais do Município com a 

edição da Lei Municipal nº 370/2009, que dispõe sobre o horário de 

funcionamento e sistema de plantão através de rodízio entre as farmácias 

e drogarias na zona urbana do município de Confresa. Conclui-se, 

portanto, que a norma objurgada que regulamentou o horário de 

funcionamento, dentre outros, das farmácias e drogarias, se insere na 

órbita de competência dos municípios, inerentes que são ao seu poder de 

polícia. Ao contrário do alegado pelo impetrante, essa regulamentação em 

nada contraria o princípio da livre iniciativa, uma vez que, conforme 

estabelece nossa Carta Maior a atividade privada deve subordinar-se ao 

bem-estar coletivo. Verifica-se, que é pacífico o entendimento dos 

Tribunais Superiores a respeito dessa matéria, senão vejamos: “A fixação 

de horário de funcionamento, para farmácias, é matéria de competência 

municipal, considerando improcedentes as alegações de ofensa aos 

princípios constitucionais da isonomia, da liberdade de trabalho, da busca 

do pleno emprego e da proteção ao consumidor.” (RT 817/175). “DIREITO 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FARMÁCIA: HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE 

DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE 

ADMISSIBILIDADE. AGRAVO. 1. Como salientado na decisão agravada, "o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, por unanimidade, no 

julgamento do RE 237.965-SP, publicado no DJ, 31.03.00, Rel. Ministro 

MOREIRA ALVES, que a fixação de horário de funcionamento para 

farmácias é matéria de competência municipal, não procedendo, portanto, 

as alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da 

livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do 

pleno emprego e ao direito do consumidor". (...) (STF, RE 321796 AgR, 

Relator: Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em 08-10-2002, DJ 

29-11-2002 p. 20). A Matéria já foi, conforme explicitado na decisão 

proferida no feito, inclusive, sumulada pelo STF: “645 - É competente o 

Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial.” “419 - Os Municípios têm competência para regular o horário 

do comércio local desde que não infrinjam leis estaduais e federais 

válidas.” Nesse sentido, nosso Tribunal de Justiça: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE 

INDEFERIU A INICIAL RECONHECENDO A INEXISTENCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – DECRETO MUNICIPAL FIXANDO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

MUNICIPAL – CONSTITUCIONALIDADE – ATO QUE NÃO VIOLA O 

PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA TAMPOUCO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO 

IMPETRANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

mandado de segurança se presta somente para atacar ato acoimado de 

ilegalidade, que viole direito líquido e certo do impetrante. Uma vez que o 

ato atacado está revestido de legalidade, não há falar-se em possibilidade 

de haver violação a este direito. A fixação de horário para o 

funcionamento das farmácias é, sem dúvida, matéria de interesse local e, 

portanto, de competência legislativa do Município, conforme dispõe o inciso 

I do art. 30 da Constituição Federal. Essa regulamentação em nada 

contraria o princípio da livre iniciativa, uma vez que, conforme estabelece 

nossa Carta Maior a atividade privada deve subordinar-se ao bem-estar 

coletivo. (N.U 0000252-78.2015.8.11.0039, , MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 
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em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019). Com essas considerações, 

conclui-se que o ato atacado não ofende os princípios e garantias 

constitucionais, não há ilegalidade e a fixação de horário para o 

funcionamento das farmácias e drogarias no município, por se tratar de 

matéria de competência municipal, consoante previsão constitucional, não 

viola direito líquido e certo da empresa impetrante. Ante o exposto, com 

base na motivação supra, em harmonia com o parecer ministerial, DENEGO 

A SEGURANÇA pleiteada pela empresa impetrante, confirmando a decisão 

liminar anteriormente prolatada. Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Sem 

honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n. 

12.016/2009). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001240-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GEFFERSON SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001240-17.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GEFFERSON SANTOS DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c 

danos morais e lucros cessantes proposta por GEFERSON SANTOS DA 

SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial, juntou os documentos de fls. 17/23. Por meio da 

decisão de fl. 24, foi recebida a inicial e designada audiência de 

conciliação. Citado, o banco demandado apresentou contestação, 

oportunidade em que juntou documentos (fls. 31/111). Realizada a 

audiência de conciliação, restou inexitosa (fl. 129). Na sequência, as 

partes entabularam acordo e o autor juntou a minuta às fls. 133/135. Às 

fls. 136/140, o banco réu requereu a homologação da transação juntada, 

anexando o comprovante de pagamento do acordo. Em seguida, a parte 

requerida reiterou o pedido, pugnando pela homologação e consequente 

extinção do feito (fl. 142). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Considerando que as partes são maiores e capazes, assim como 

que a composição foi subscrita por procuradores com poderes expressos 

para transigir, bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e 

determinado, tendo sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei 

(art. 104, do CC), afigura-se imperiosa a homologação do acordo. Assim, 

tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e registrando que se 

tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de fls. 133/136 

para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo. Custas e honorários 

nos termos do acordo. VINCULADA A QUANTIA DEPOSITADA 

JUDICIALMENTE NO FEITO PELO BANCO DEMANDADO, RETORNEM OS 

AUTOS CONCLUSOS, A FIM DE VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DO 

COMPETENTE ALVARÁ ELETRÔNICO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. 

Após a liquidação dos valores, tendo em vista a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 
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municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 
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público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 
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Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES CEZAR MARIO GAWENDA DIVINO PEREIRA DA SILVA GERACINA 

MARTINS DA SILVA MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA MESSIA DA 

SILVA COELHO MARTINS ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA 

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal 

de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

cobrança proposta pela parte autora, servidores públicos municipais, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 
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decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua vez 

foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002547-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAYALLA GABRIELA MARTINS BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002547-69.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NAYALLA GABRIELA 

MARTINS BORBA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Já foi concedida 

medida liminar, contudo, não há informação se a parte ré foi devidamente 

intimada para seu cumprimento. Sendo assim, expeça-se nova intimação 

para a requerida cumprir a decisão em liminar. Sob pena de multa diária. 

No mais, aguarde-se a audiência de conciliação aprazada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MACHADO DA SILVA (INTERESSADO)

DIVINO CARLOS PEREIRA (INTERESSADO)

EVANILDE ALVES DA CONCEICAO (INTERESSADO)

ELIZANGELA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

ROSANJE DORTA FERREIRA (INTERESSADO)

RONEY DA SILVA ALVES (INTERESSADO)

MARIUSA SOUZA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001191-39.2019.8.11.0059. INTERESSADO: DIVINO CARLOS PEREIRA, 

ELIZANGELA DE JESUS SILVA, EVANILDE ALVES DA CONCEICAO, 

MARIA JOSE MACHADO DA SILVA, MARIUSA SOUZA CARVALHO, 

RONEY DA SILVA ALVES, ROSANJE DORTA FERREIRA REQUERIDO: 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, 

servidores públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, 

onde postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 
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autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MACHADO DA SILVA (INTERESSADO)

DIVINO CARLOS PEREIRA (INTERESSADO)

EVANILDE ALVES DA CONCEICAO (INTERESSADO)

ELIZANGELA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

ROSANJE DORTA FERREIRA (INTERESSADO)

RONEY DA SILVA ALVES (INTERESSADO)

MARIUSA SOUZA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001191-39.2019.8.11.0059. INTERESSADO: DIVINO CARLOS PEREIRA, 

ELIZANGELA DE JESUS SILVA, EVANILDE ALVES DA CONCEICAO, 

MARIA JOSE MACHADO DA SILVA, MARIUSA SOUZA CARVALHO, 

RONEY DA SILVA ALVES, ROSANJE DORTA FERREIRA REQUERIDO: 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, 

servidores públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, 

onde postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 
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antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 
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convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 
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de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 
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conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 
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8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 
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Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 
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dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 
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de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MACHADO DA SILVA (INTERESSADO)

DIVINO CARLOS PEREIRA (INTERESSADO)

EVANILDE ALVES DA CONCEICAO (INTERESSADO)

ELIZANGELA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

ROSANJE DORTA FERREIRA (INTERESSADO)

RONEY DA SILVA ALVES (INTERESSADO)

MARIUSA SOUZA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001191-39.2019.8.11.0059. INTERESSADO: DIVINO CARLOS PEREIRA, 

ELIZANGELA DE JESUS SILVA, EVANILDE ALVES DA CONCEICAO, 

MARIA JOSE MACHADO DA SILVA, MARIUSA SOUZA CARVALHO, 

RONEY DA SILVA ALVES, ROSANJE DORTA FERREIRA REQUERIDO: 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, 

servidores públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, 

onde postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE JESUS (INTERESSADO)

SUENIA ARRUDA SILVA MENESES (INTERESSADO)

GILVANIA KUNDE (INTERESSADO)

EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

GILSON LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001183-62.2019.8.11.0059. INTERESSADO: EVA CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA, GILSON LOPES DE ALMEIDA, GILVANIA KUNDE, MARIA LUZINETE 

DE JESUS, SUENIA ARRUDA SILVA MENESES REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 
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do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE JESUS (INTERESSADO)

SUENIA ARRUDA SILVA MENESES (INTERESSADO)

GILVANIA KUNDE (INTERESSADO)

EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

GILSON LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001183-62.2019.8.11.0059. INTERESSADO: EVA CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA, GILSON LOPES DE ALMEIDA, GILVANIA KUNDE, MARIA LUZINETE 

DE JESUS, SUENIA ARRUDA SILVA MENESES REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 
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Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE JESUS (INTERESSADO)

SUENIA ARRUDA SILVA MENESES (INTERESSADO)

GILVANIA KUNDE (INTERESSADO)

EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

GILSON LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001183-62.2019.8.11.0059. INTERESSADO: EVA CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA, GILSON LOPES DE ALMEIDA, GILVANIA KUNDE, MARIA LUZINETE 

DE JESUS, SUENIA ARRUDA SILVA MENESES REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE JESUS (INTERESSADO)

SUENIA ARRUDA SILVA MENESES (INTERESSADO)

GILVANIA KUNDE (INTERESSADO)

EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

GILSON LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001183-62.2019.8.11.0059. INTERESSADO: EVA CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA, GILSON LOPES DE ALMEIDA, GILVANIA KUNDE, MARIA LUZINETE 

DE JESUS, SUENIA ARRUDA SILVA MENESES REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 
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AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE JESUS (INTERESSADO)

SUENIA ARRUDA SILVA MENESES (INTERESSADO)

GILVANIA KUNDE (INTERESSADO)

EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

GILSON LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001183-62.2019.8.11.0059. INTERESSADO: EVA CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA, GILSON LOPES DE ALMEIDA, GILVANIA KUNDE, MARIA LUZINETE 

DE JESUS, SUENIA ARRUDA SILVA MENESES REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001665-10.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA 

AVELAR REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me 

vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 
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julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação 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 instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora 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. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001665-10.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA 

AVELAR REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me 

vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação 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 instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora 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. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A (REQUERIDO)

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EXPEDITO ARRAY OAB - SP193209 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001464-18.2019.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE JAILSON PINHEIRO 

SILVA REQUERIDO: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, FERTILIZANTES 

TOCANTINS S.A, ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A (REQUERIDO)

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EXPEDITO ARRAY OAB - SP193209 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001464-18.2019.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE JAILSON PINHEIRO 

SILVA REQUERIDO: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, FERTILIZANTES 

TOCANTINS S.A, ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-15.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. MONTEIRO - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SOARES ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000059-15.2017.8.11.0059. EXEQUENTE: V. P. MONTEIRO - ME 

EXECUTADO: MARCELA SOARES ARAUJO Vistos em Regime de 

Exceção. Em analise detida dos autos, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000318-39.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA HELENA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO 

NORTE Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, 

nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para 

dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Porto Alegre do Norte-MT,7 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000318-39.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA HELENA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO 

NORTE Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, 

nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para 

dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Porto Alegre do Norte-MT,7 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-95.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE PARENTE DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001142-95.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ELIENE PARENTE DE SOUZA 

CARDOSO REQUERIDO: COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME Vistos em 

regime de exceção. DEFIRO conforme requerido em ID 29295109 para o 

fim de determinar a expedição de mandado com a finalidade de citar o 

requerido no endereço apresentado. Devidamente citada, e, decorrido o 

prazo para pagamento, CERTIFIQUE-SE, e, INTIME-SE o autor para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAO ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000177-54.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ABRAHAO ALVES SOBRINHO 

REQUERIDO: GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora e da parte 

ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretendem produzir 

provas, justificando-as, e devendo apresentar o rol no mesmo prazo, não 

havendo manifestação, será julgado antecipadamente o mérito. Tudo 

cumprido, certifique-se e venham- me os autos conclusos para prolação 

de sentença. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de decisão elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAO ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000177-54.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ABRAHAO ALVES SOBRINHO 

REQUERIDO: GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora e da parte 

ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretendem produzir 

provas, justificando-as, e devendo apresentar o rol no mesmo prazo, não 

havendo manifestação, será julgado antecipadamente o mérito. Tudo 

cumprido, certifique-se e venham- me os autos conclusos para prolação 

de sentença. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de decisão elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-92.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A B C LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001569-92.2019.8.11.0059. REQUERENTE: A B C LEAL E SILVA - ME 

REQUERIDO: ADRIANA CRISTINA RIBEIRO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Em análise do termo 

de audiência de conciliação, verifico que a parte reclamante nomeou 

preposto para o ato, todavia, tal prática é vedada no âmbito do Juizado 

Especial, conforme estabelece o Enunciado 141 do Fonaje, verbis: 

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) - A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

(XXVIII Encontro - Salvador/BA). Assim, considerando que o 

representante legal da autora deixou de comparecer na audiência, a 

extinção do processo é medida que se impõe. A extinção do processo 

independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes 

(art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha 

Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse 

sentido, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. 

VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, 

I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do 

processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se 

justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado 

da designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar 

para apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do 

Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA NERES GUEDES (INTERESSADO)

CATIANE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

CARLA DE SOUSA MEDRADO ALVES (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE (REQUERENTE)

LUCELIA NONATO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA DE SOUSA MEDRADO 

ALVES CATIANE SANTOS ARAUJO EDNALVA NERES GUEDES LUCELIA 

NONATO E SILVA MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE REQUERIDO: 

Fazenda Publica Municipal de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por CARLA DE SOUSA MEDRADO 

ALVES, CATIANE SANTOS ARAUJO, EDNALVA NERES GUEDES, LUCELIA 

NONATO E SILVA, MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
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Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA NERES GUEDES (INTERESSADO)

CATIANE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

CARLA DE SOUSA MEDRADO ALVES (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE (REQUERENTE)

LUCELIA NONATO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA DE SOUSA MEDRADO 

ALVES CATIANE SANTOS ARAUJO EDNALVA NERES GUEDES LUCELIA 

NONATO E SILVA MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE REQUERIDO: 

Fazenda Publica Municipal de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. 
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cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 
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561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 
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LUCELIA NONATO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001188-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA DE SOUSA MEDRADO 

ALVES CATIANE SANTOS ARAUJO EDNALVA NERES GUEDES LUCELIA 

NONATO E SILVA MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE REQUERIDO: 

Fazenda Publica Municipal de Confresa Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por CARLA DE SOUSA MEDRADO 

ALVES, CATIANE SANTOS ARAUJO, EDNALVA NERES GUEDES, LUCELIA 

NONATO E SILVA, MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE, servidores 

públicos municipais, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Confresa, com a publicação da Leis Complementares nº 021/2005, que 

dispõe sobre sua restruturação da carreira das partes autoras. A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por 

consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA GOMES DO PRADO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000319-24.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NILVA GOMES DO PRADO 

CARDOSO REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Vistos em regime de exceção. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000838-96.2019.8.11.0059. AUTOR(A): LUCIENE BATISTA DA 

CONCEICAO ZAGO REU: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Vistos em regime de exceção. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 
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legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-77.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000309-77.2019.8.11.0059. REQUERENTE: EDVANIA SANTOS DE 

ARAUJO REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 

de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-77.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000309-77.2019.8.11.0059. REQUERENTE: EDVANIA SANTOS DE 

ARAUJO REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 

de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE LOURDES DOS SANTOS AIDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002473-15.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ALCIONE LOURDES DOS 

SANTOS AIDAR REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE 

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora e da parte ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

pretendem produzir provas, justificando-as, e devendo apresentar o rol no 

mesmo prazo, não havendo manifestação, será julgado antecipadamente o 

mérito. Tudo cumprido certifique-se e venham- me os autos conclusos 

para prolação de sentença ou designação de AIJ. MATHEUS ROOS JUIZ 

LEIGO

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001927-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001927-57.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROGERIO BARREIRA 

RESENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora e da parte ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

pretendem produzir provas, justificando-as, e devendo apresentar o rol no 

mesmo prazo, não havendo manifestação, será julgado antecipadamente o 

mérito. Tudo cumprido certifique-se e venham- me os autos conclusos 

para Designação de Audiência de Instrução ou para prolação de 

sentença. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000109-36.2020.8.11.0059. REQUERENTE: ADAO PEREIRA DE SA 

REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Converto o julgamento em 

diligência, haja vista a não realização de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Sendo assim, como o juizado especial tem 

procedimentos próprios inerentes à lei especial (lei 9.099/95), torne os 

autos a secretaria para designação de audiência conciliatória, conforme a 

pauta pré estabelecida pelos conciliadores. Tudo cumprido, certifique-se e 

venham- me os autos conclusos para prolação de sentença. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000310-62.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LILIANE MARIA SANTOS DE 

SOUZA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO 

NORTE Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT 

para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. 
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A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000310-62.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LILIANE MARIA SANTOS DE 

SOUZA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO 

NORTE Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT 

para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. 

A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010070-91.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES DE SOUSA & MENDES SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL UTILIDADES DOMESTICAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010070-91.2011.8.11.0059. EXEQUENTE: ALVES DE SOUSA & MENDES 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO: ATUAL UTILIDADES DOMESTICAS Vistos 

em regime de exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Sem delongas, ante a ausência de movimentação 

processual, implica na extinção do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III 

do CPC. Considerando que a parte autora quedou silente, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

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

Civil. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT para Porto Alegre do 

Norte/MT, 8 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000322-76.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA 

SOUZA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO 

NORTE Vistos em regime de exceção. Verifico que o recurso interposto 

nos autos inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que 

se trata da via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida 

(art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) 

de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio 

de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT 

para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000314-02.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARCILENE ALVES DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Vistos em regime de exceção. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ARAUJO (REQUERENTE)

LUCAS JUNIOR CATTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000343-52.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NILDA ARAUJO, LUCAS 

JUNIOR CATTANI REQUERIDO: MARIA DA PAZ FERREIRA SILVA Vistos. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, 

remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 

de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ARAUJO (REQUERENTE)

LUCAS JUNIOR CATTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))
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LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000343-52.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NILDA ARAUJO, LUCAS 

JUNIOR CATTANI REQUERIDO: MARIA DA PAZ FERREIRA SILVA Vistos. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, 

remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 

de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ARAUJO (REQUERENTE)

LUCAS JUNIOR CATTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000343-52.2019.8.11.0059. REQUERENTE: NILDA ARAUJO, LUCAS 

JUNIOR CATTANI REQUERIDO: MARIA DA PAZ FERREIRA SILVA Vistos. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, 

remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 

de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002187-37.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002187-37.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM 

SCHIAVON - ME EXECUTADO: ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA 

SILVA Após regular trâmite processual a parte autora informou que não 

tem mais interesse no prosseguimento da demanda, consoante termo de 

audiência de Conciliação (ID. 30067965) Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao 

feito manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e honorários. 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Cumpridas as determinações, arquive-se. 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. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001437-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR LUIS CALIXTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001437-35.2019.8.11.0059. REQUERENTE: JONATHAN ALVES ROSA 

REQUERIDO: EDGAR LUIS CALIXTO Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001437-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR LUIS CALIXTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001437-35.2019.8.11.0059. REQUERENTE: JONATHAN ALVES ROSA 

REQUERIDO: EDGAR LUIS CALIXTO Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MARCIA MENEGAT (INTERESSADO)

DANILO MENEGATTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001184-47.2019.8.11.0059 Vistos, etc. Relatório dispensado. De proêmio, 

verifico que a parte autora emendou a inicial onde fora determinado as fls 

41 a exclusão da autora Rosemari Marcia Menegat da presente lide, assim 

como a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo, a ser 

substituído pelo Município de Porto Alegre do Norte, bem como retificou o 

polo passivo as fls. 64, para o Município de Confresa-MT. Ademais 

trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidor público 

municipal, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua 
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vez foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Confresa, com a publicação 

da Leis Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação 

da carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de 

cinco anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

DETERMINO seja retificada a autuação destes autos excluindo-se a parte 

autora Rosemari Marcia Menegat da presente lide, assim como a exclusão 

do Estado de Mato Grosso do polo passivo, a ser substituído pelo 

Município de Confresa-MT. Por fim, DECLARO, de ofício, a prescrição da 

pretensão e por consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, 

do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas e 

honorários (Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Porto Alegre do Norte/MT, 9 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MARCIA MENEGAT (INTERESSADO)

DANILO MENEGATTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001184-47.2019.8.11.0059 Vistos, etc. Relatório dispensado. De proêmio, 

verifico que a parte autora emendou a inicial onde fora determinado as fls 

41 a exclusão da autora Rosemari Marcia Menegat da presente lide, assim 

como a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo, a ser 

substituído pelo Município de Porto Alegre do Norte, bem como retificou o 

polo passivo as fls. 64, para o Município de Confresa-MT. Ademais 

trata-se de ação de cobrança proposta pela parte autora, servidor público 

municipal, em desfavor do MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua 

vez foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Confresa, com a publicação 

da Leis Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação 

da carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de 

cinco anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

DETERMINO seja retificada a autuação destes autos excluindo-se a parte 

autora Rosemari Marcia Menegat da presente lide, assim como a exclusão 

do Estado de Mato Grosso do polo passivo, a ser substituído pelo 
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Município de Confresa-MT. Por fim, DECLARO, de ofício, a prescrição da 

pretensão e por consequência extinto o processo na forma do art. 487, II, 

do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas e 

honorários (Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Porto Alegre do Norte/MT, 9 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002380-52.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: VALDICLEIA DA SILVA RIBEIRO Vistos em Regime de 

Exceção. Ante o teor da certidão de ID 31121739, DETERMINO que se 

designe nova data para conciliação após a cessação das medidas de 

prevenção ao Covid-19 de acordo com a pauta da conciliadora. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. MROJINSKI - PECAS E IMPLEMENTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000466-84.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: D. J. MROJINSKI - PECAS E 

IMPLEMENTOS - ME Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A presença da parte nas 

audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas 

até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Em análise do termo de audiência de conciliação, 

verifico que a parte reclamante nomeou preposto para o ato, todavia, tal 

prática é vedada no âmbito do Juizado Especial, conforme estabelece o 

Enunciado 141 do Fonaje, verbis: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 

110) - A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA). Assim, 

considerando que o representante legal da autora deixou de comparecer 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do 

Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. LIMA LUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001340-35.2019.8.11.0059. REQUERENTE: M. L. LIMA LUZ - ME 

REQUERIDO: JULIANA MOREIRA DOS SANTOS Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 29046173. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 
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apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do 

Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-37.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A V DE RESENDE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000053-37.2019.8.11.0059. REQUERENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME REQUERIDO: A V DE RESENDE - ME 

Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Em análise do termo de audiência de conciliação, 

verifico que a parte reclamante nomeou preposto para o ato, todavia, tal 

prática é vedada no âmbito do Juizado Especial, conforme estabelece o 

Enunciado 141 do Fonaje, verbis: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 

110) - A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA). Assim, 

considerando que o representante legal da autora deixou de comparecer 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do 

Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-09.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON QUIXABEIRA SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO CARVALHO OAB - MT0014375A (ADVOGADO(A))

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEULER ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO0028251A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010058-09.2013.811.0059. Vistos e etc. I ? Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O feito 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiramente, 

registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que 

os documentos juntados no presente feito são suficientes para uma 

decisão segura sobre a causa. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhimento, conforme consta nos autos o 

reclamante estava acompanhado de sua avó que fez o registro do 

extravio da bagagem, sendo certo que o reclamante assinou o formulário 

como reclamante. Por esta razão, rejeito a preliminar arguida. No mérito, o 

reclamante sustenta, em resumo, que contratou os serviços da reclamada 

para uma viagem de ônibus interestadual no período de 04/02/2012 a 

05/02/2012, sendo que no trajeto houve o extravio da bagagem com bens 

avaliados em R$ 3.500,00, o que a seu ver merece reparação por danos 

materiais e morais. Em defesa, a reclamada alega, em síntese, que o 

reclamante não comprovou ter contratado os serviços, bem como os fatos 

narrados não ultrapassam o mero aborrecimento. Diante do contexto 

probatório produzido, verifico que o bilhete de passagem e formulário para 

registro de reclamação de danos ou extravio de bagagem n. 136 

(movimentação 1.3), deduz-se que as partes litigantes celebraram 

contrato de transporte, que compreendia o percurso determinado pelo 

trecho entre as cidades de Goiânia/GO e Confresa/MT e que a bagagem 

pertencente ao reclamante, foi extraviada. No entanto, o ressarcimento 

dos eventuais danos materiais sofridos com o extravio da bagagem deve 

haver efetiva comprovação, certo que a configuração dos danos materiais 

se faz necessário à prova do quantum reclamado, uma vez que não são 

presumíveis, sendo que no presente caso o reclamante não apresentou 

nenhum elemento hábil a comprovar o valor dos bens que estavam na 

bagagem extraviada. De outro norte, o dano moral pelo extravio da 

bagagem do passageiro durante o transporte rodoviário independe de 

prova de prejuízo, vez que nesta hipótese o dano é presumido. Isso 

porque, o contrato de transporte caracteriza-se como obrigação de 

resultado, que exige o cumprimento, de maneira integral e perfeita, das 
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condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato, levando-se 

por linha de estima o extravio de bagagem o quê deu origem à situação de 

extrema desconsideração, desconforto, aflição e prejuízos ao 

consumidor, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao 

contrato de transporte, colocando à sua disposição serviço ineficiente e 

incompleto, dado o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, 

penso que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo 

ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados. Nesse 

sentido, a jurisprudência é pacífica: ?APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? EXTRAVIO DE 

BAGAGEM ? RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - DANO MATERIAL ? AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO 

PREJUÍZO ? DANO MORAL ? CONFIGURADO ? VALOR INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade 

das companhias aéreas é objetiva quanto à indenização devida em casos 

de extravio de bagagem durante a execução desse serviço a partir do 

advento do Código do Consumidor, cuja expressão financeira do 

ressarcimento devido também já não se restringe mais ao limite fixado pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica. 2. O extravio de bagagem ultrapassa o ?

mero aborrecimento?, sendo devida a indenização por danos morais. 3. O 

valor da indenização deve ser arbitrado, como ocorreu no caso, com 

obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, 

mirando o propósito pedagógico do ofensor.? (TJ/MT, Ap 87587/2012, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/05/2013, Publicado no DJE 14/05/2013) ?EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ? APELAÇÃO CÍVEL ? INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO ? EXTRAVIO DE 

BAGAGEM ? OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR ? DANO MATERIAL ? AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO ? DANO MORAL ? EXISTÊNCIA ? MANUTENÇÃO DO 

VALOR FIXADO NA SENTENÇA ? OMISSÃO ? CONTRADICÃO ? 

OBSCURIDADE ? PREMISSA EQUIVOCADA ? INEXISTÊNCIA ? 

REJULGAMENTO ? INVIABILIDADE ? ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de 

todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões 

de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de 

declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco 

para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de 

prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os 

embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que 

reclamem correção.? (TJ/MT, ED 7250/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

17/03/2015) Ainda, ressalto que o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que a responsabilidade das empresas de transportes, 

como fornecedora de serviços, tanto com relação ao deslocamento 

seguro dos passageiros, quanto à segurança da bagagem ou objetos 

pessoais transportados, enquanto fornecedora de serviços é objetiva, 

sendo certo que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o extravio 

de bagagens configura falha na prestação de serviços da transportadora, 

o que é capaz de gerar abalos no consumidor que extrapolam os meros 

dissabores do cotidiano, ensejando, assim, na caracterização de danos 

morais passíveis de serem compensados. Corroborando com esse 

entendimento: ?APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL. VIAGEM 

NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Chegar à cidade de 

destino e ser informado pela companhia aérea que a bagagem não será 

entregue, porque extraviada, não gera apenas simples aborrecimentos. 

Causa desconforto, insegurança, angústia, afetando a esfera íntima do 

indivíduo, com desconforto emocional que caracteriza dano moral, 

impondo, em consequência, a obrigação de indenizar.? (TJ/MT, Ap 

1127/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014) Em relação a 

fixação do dano moral, este se encontra afeto ao prudente arbítrio do juiz, 

devendo o valor ser fixado em patamar adequado às peculiaridades da 

situação apresentada a julgamento, considerando a intensidade da falha 

do ofensor, os reflexos negativos do ilícito na esfera subjetiva de quem o 

sofreu e a realidade econômica das partes. Diante dessas circunstâncias, 

o valor não poderá se inexpressivo ou insignificante para quem suporta a 

indenização, de modo que esta cumpra a finalidade de dissuadir o ofensor 

de novos fatos análogos, nem exacerbando a ponto de importar em 

enriquecimento sem causa para a parte que sofreu a lesão. Nesse 

sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pela 

reclamada e sua dimensão na esfera particular e geral do reclamante, 

visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de 

atos como o noticiado tenho por adequado o valor de R$ 4.000,00, tendo 

em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, 

para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora. Posto isso, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil para condenar a reclamada ao pagamento no valor de 

R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a presente 

data[1]. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios e 

custas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/1995. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. II ? P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 19 de maio de 2016. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz Substituto [1] Nesse sentido, a jurisprudência: ?

Na forma de precedente da Corte, a ?correção monetária em casos de 

responsabilidade civil tem o seu termo inicial na data do evento danoso. 

Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, logicamente, a 

data em que o valor foi fixado? (REsp. nº 204677/ES. Rel. Min. Menezes 

Direito. Publicado no DJ dia 28/02/2000).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-09.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON QUIXABEIRA SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO CARVALHO OAB - MT0014375A (ADVOGADO(A))

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEULER ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO0028251A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010058-09.2013.811.0059. Vistos e etc. I ? Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O feito 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiramente, 

registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que 

os documentos juntados no presente feito são suficientes para uma 

decisão segura sobre a causa. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhimento, conforme consta nos autos o 

reclamante estava acompanhado de sua avó que fez o registro do 

extravio da bagagem, sendo certo que o reclamante assinou o formulário 

como reclamante. Por esta razão, rejeito a preliminar arguida. No mérito, o 

reclamante sustenta, em resumo, que contratou os serviços da reclamada 

para uma viagem de ônibus interestadual no período de 04/02/2012 a 

05/02/2012, sendo que no trajeto houve o extravio da bagagem com bens 

avaliados em R$ 3.500,00, o que a seu ver merece reparação por danos 

materiais e morais. Em defesa, a reclamada alega, em síntese, que o 

reclamante não comprovou ter contratado os serviços, bem como os fatos 

narrados não ultrapassam o mero aborrecimento. Diante do contexto 

probatório produzido, verifico que o bilhete de passagem e formulário para 

registro de reclamação de danos ou extravio de bagagem n. 136 

(movimentação 1.3), deduz-se que as partes litigantes celebraram 

contrato de transporte, que compreendia o percurso determinado pelo 

trecho entre as cidades de Goiânia/GO e Confresa/MT e que a bagagem 

pertencente ao reclamante, foi extraviada. No entanto, o ressarcimento 

dos eventuais danos materiais sofridos com o extravio da bagagem deve 

haver efetiva comprovação, certo que a configuração dos danos materiais 

se faz necessário à prova do quantum reclamado, uma vez que não são 

presumíveis, sendo que no presente caso o reclamante não apresentou 

nenhum elemento hábil a comprovar o valor dos bens que estavam na 

bagagem extraviada. De outro norte, o dano moral pelo extravio da 

bagagem do passageiro durante o transporte rodoviário independe de 

prova de prejuízo, vez que nesta hipótese o dano é presumido. Isso 

porque, o contrato de transporte caracteriza-se como obrigação de 

resultado, que exige o cumprimento, de maneira integral e perfeita, das 

condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato, levando-se 

por linha de estima o extravio de bagagem o quê deu origem à situação de 

extrema desconsideração, desconforto, aflição e prejuízos ao 
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consumidor, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao 

contrato de transporte, colocando à sua disposição serviço ineficiente e 

incompleto, dado o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, 

penso que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo 

ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados. Nesse 

sentido, a jurisprudência é pacífica: ?APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? EXTRAVIO DE 

BAGAGEM ? RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - DANO MATERIAL ? AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO 

PREJUÍZO ? DANO MORAL ? CONFIGURADO ? VALOR INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade 

das companhias aéreas é objetiva quanto à indenização devida em casos 

de extravio de bagagem durante a execução desse serviço a partir do 

advento do Código do Consumidor, cuja expressão financeira do 

ressarcimento devido também já não se restringe mais ao limite fixado pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica. 2. O extravio de bagagem ultrapassa o ?

mero aborrecimento?, sendo devida a indenização por danos morais. 3. O 

valor da indenização deve ser arbitrado, como ocorreu no caso, com 

obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, 

mirando o propósito pedagógico do ofensor.? (TJ/MT, Ap 87587/2012, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/05/2013, Publicado no DJE 14/05/2013) ?EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ? APELAÇÃO CÍVEL ? INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO ? EXTRAVIO DE 

BAGAGEM ? OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR ? DANO MATERIAL ? AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO ? DANO MORAL ? EXISTÊNCIA ? MANUTENÇÃO DO 

VALOR FIXADO NA SENTENÇA ? OMISSÃO ? CONTRADICÃO ? 

OBSCURIDADE ? PREMISSA EQUIVOCADA ? INEXISTÊNCIA ? 

REJULGAMENTO ? INVIABILIDADE ? ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de 

todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões 

de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de 

declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco 

para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de 

prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os 

embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que 

reclamem correção.? (TJ/MT, ED 7250/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

17/03/2015) Ainda, ressalto que o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que a responsabilidade das empresas de transportes, 

como fornecedora de serviços, tanto com relação ao deslocamento 

seguro dos passageiros, quanto à segurança da bagagem ou objetos 

pessoais transportados, enquanto fornecedora de serviços é objetiva, 

sendo certo que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o extravio 

de bagagens configura falha na prestação de serviços da transportadora, 

o que é capaz de gerar abalos no consumidor que extrapolam os meros 

dissabores do cotidiano, ensejando, assim, na caracterização de danos 

morais passíveis de serem compensados. Corroborando com esse 

entendimento: ?APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL. VIAGEM 

NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Chegar à cidade de 

destino e ser informado pela companhia aérea que a bagagem não será 

entregue, porque extraviada, não gera apenas simples aborrecimentos. 

Causa desconforto, insegurança, angústia, afetando a esfera íntima do 

indivíduo, com desconforto emocional que caracteriza dano moral, 

impondo, em consequência, a obrigação de indenizar.? (TJ/MT, Ap 

1127/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014) Em relação a 

fixação do dano moral, este se encontra afeto ao prudente arbítrio do juiz, 

devendo o valor ser fixado em patamar adequado às peculiaridades da 

situação apresentada a julgamento, considerando a intensidade da falha 

do ofensor, os reflexos negativos do ilícito na esfera subjetiva de quem o 

sofreu e a realidade econômica das partes. Diante dessas circunstâncias, 

o valor não poderá se inexpressivo ou insignificante para quem suporta a 

indenização, de modo que esta cumpra a finalidade de dissuadir o ofensor 

de novos fatos análogos, nem exacerbando a ponto de importar em 

enriquecimento sem causa para a parte que sofreu a lesão. Nesse 

sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pela 

reclamada e sua dimensão na esfera particular e geral do reclamante, 

visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de 

atos como o noticiado tenho por adequado o valor de R$ 4.000,00, tendo 

em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, 

para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora. Posto isso, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil para condenar a reclamada ao pagamento no valor de 

R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a presente 

data[1]. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios e 

custas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/1995. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. II ? P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 19 de maio de 2016. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz Substituto [1] Nesse sentido, a jurisprudência: ?

Na forma de precedente da Corte, a ?correção monetária em casos de 

responsabilidade civil tem o seu termo inicial na data do evento danoso. 

Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, logicamente, a 

data em que o valor foi fixado? (REsp. nº 204677/ES. Rel. Min. Menezes 

Direito. Publicado no DJ dia 28/02/2000).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-44.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TEOFILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010174-44.2015.8.11.0059. EMBARGANTE: OI BRASIL TELECOM 

EMBARGADA: JOSEFA TEOFILO DA SILVA DESPACHO Levando-se em 

consideração a possibilidade dos efeitos infringentes dos Embargos de 

Declaração colacionados nos autos, bem como em respeito ao princípio do 

contraditório determino a intimação das partes Embargadas a fim de 

apresentarem suas contrarrazões. PORTO ALEGRE DO NORTE, 22 de 

abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS BARBOZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002453-24.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LAIS BARBOZA DA SILVA Tendo em vista o retorno do A.R. 

Negativo, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). 

Com a informação de novo endereço, redesigne-se a audiência de 

conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o requerido com 

as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE MARCIANO DAMACENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002455-91.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LEILIANE MARCIANO DAMACENO Tendo em vista o retorno 

do A.R. Negativo, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco 

dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002449-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JUCELIA PEREIRA PIRES Tendo em vista o retorno do A.R. 

Negativo, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). 

Com a informação de novo endereço, redesigne-se a audiência de 

conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o requerido com 

as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-23.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANE DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002466-23.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARCIANE DA SILVA NUNES Tendo em vista a devolução do 

A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-45.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA BRITO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002471-45.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA DIVINA BRITO BARROS Tendo em vista a devolução 

do A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDELANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002454-09.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LEIDELANE SILVA DOS SANTOS Tendo em vista a devolução 

do A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALYA CRISTTIANE CAMARGO MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002376-15.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: THALYA CRISTTIANE CAMARGO MATOS Vistos etc, 

Considerando as normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 

18/03/2020, do Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão da 

realização de audiências não urgentes, determino que seja redesignada a 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade de pauta deste 

Juizado Especial. Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato 

conciliatório, devendo constar no mandado de citação, todas as 

advertências legais. Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 
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pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002349-32.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MAYANE PEREIRA DE SOUZA Vistos etc, Considerando as 

normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do 

Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de 

audiências não urgentes, determino que seja redesignada a audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. 

Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo 

constar no mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-22.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOARES BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002382-22.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: VANESSA SOARES BENTO Vistos etc, Considerando as 

normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do 

Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de 

audiências não urgentes, determino que seja redesignada a audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. 

Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo 

constar no mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-46.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MARCENA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002361-46.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: PRISCILA MARCENA CARVALHO Tendo em vista a 

devolução do A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no 

prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-27.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002414-27.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: CLESIA FERREIRA DA SILVA Vistos etc, Considerando as 

normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do 

Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de 

audiências não urgentes, determino que seja redesignada a audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. 

Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo 

constar no mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE JOSE DA SILVA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002430-78.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: FRANCIELE JOSE DA SILVA CASTRO Tendo em vista a 

devolução do A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no 

prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido 
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o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA BANDEIRA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002429-93.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: FLAVIA BANDEIRA DAS NEVES Tendo em vista a devolução 

do A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIANE PEREIRA COSTA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002432-48.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: GEISIANE PEREIRA COSTA DANTAS Tendo em vista a 

devolução do A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no 

prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-33.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISLANE PEREIRA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002433-33.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: GEISLANE PEREIRA MORAES Tendo em vista a devolução do 

A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002434-18.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: GENILDA LIMA DA SILVA Tendo em vista a devolução do 

A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA MOREIRA RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002358-91.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: NIVIA MOREIRA RESENDE Tendo em vista a devolução do 

A.R. ter sido negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o 

requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 
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1002352-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MILENA SOUZA CRUZ Vistos etc, Considerando as normas 

estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do Tribunal de 

Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de audiências não 

urgentes, determino que seja redesignada a audiência de conciliação 

conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. Intimem-se, as 

partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo constar no 

mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não haja acordo, 

a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ROGERIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002384-89.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: WELLINGTON ROGERIO DA SILVA Vistos etc, Considerando 

as normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do 

Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de 

audiências não urgentes, determino que seja redesignada a audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. 

Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo 

constar no mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-07.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002383-07.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: VIVIANE BRITO Tendo em vista a devolução do A.R. ter sido 

negativa, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). 

Com a informação de novo endereço, redesigne-se a audiência de 

conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o requerido com 

as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLTON NOLETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002356-24.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: NEYLTON NOLETO Vistos etc, Considerando as normas 

estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do Tribunal de 

Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de audiências não 

urgentes, determino que seja redesignada a audiência de conciliação 

conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. Intimem-se, as 

partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo constar no 

mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não haja acordo, 

a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-38.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDREANE SOUSA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002368-38.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: SANDREANE SOUSA GOMES Vistos etc, Considerando as 

normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do 

Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão da realização de 

audiências não urgentes, determino que seja redesignada a audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. 

Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo 

constar no mandado de citação, todas as advertências legais. Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 22 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000203-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON MEURER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - 033.120.611-05 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo n.º 

1000203-18.2019.8.11.0059 REQUERENTE: EDENILSON MEURER 

REQUERIDO: CLOVIS DE MATOS Vistos. Trata-se de uma execução de 

contrato com pedido de tutela antecipatória de reintegração de posse 

determinando a busca e apreensão de veículo contra o requerido. Narra a 

inicial, em síntese, que sendo a parte autora proprietária do veículo 

Motocicleta modelo BROZ 150, fabricação e modelo 2007/2008, placa 

NJZ7861, cor vermelha, de comum acordo contrataram a venda do 

referido veículo, mas que, entretanto, a parte requerida não efetuou o 

pagamento conforme pactuado. Aduz ainda que recebeu informação de 

que o requerido teria vendido o veículo a terceiro, assim diante das 

atitudes da parte ré e da recusa desta em devolver o automóvel, requer a 

concessão de liminar de busca e apreensão. Eis o breve relato dos fatos. 

Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – DEFIRO o pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos 

do art.54, parágrafo único. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, mister algumas considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, 

com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis”. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do 

art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” 

como de “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, 

fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, é 

necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). . Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é 

possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, o autor afirma ter 

vendido o veículo ao requerido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contudo, o requerido não efetuou nenhum pagamento. Assim, no caso em 

comento, em que pesem as alegações da autora, não há como deferir o 

pleito antecipatório, pois se tratando de contrato de compra e venda, 

necessário, primeiro, a rescisão da avença para o fim de possibilitar a 

retomada do bem. Diante destas explanações e, considerando que esta 

análise é feita mediante cognição sumária, verifica-se não ser possível no 

momento o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos 

autos comprovação da verossimilhança das alegações do direito da 

autora. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINO que se designe, de 

acordo com a pauta deste juizado, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. A parte 

requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Ainda, CITE-SE o 

requerido a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem 

como o intime-o para participar da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se infrutífero o acordo, o requerido tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 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 – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte-MT, 22 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-28.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001625-28.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROMARIO OLIVEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispenso o relatório com base no artigo 

38 da lei 9.099/95. Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se 

afigura absolutamente desnecessária a realização produção de prova 

testemunhal. 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. PRELIMINARES Não 

há necessidade de se esgotar as instâncias administrativas para ver a 

sua pretensão satisfeita porquanto o legislador constituinte consagrou o 

princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação do 

judiciário. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. De outra banda, 

também não vislumbro inépcia da petição inicial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Portando rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO 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 natura. 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 

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 empresa ré assume 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. Porém, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Assim, vê-se que a parte autora é devedora contumaz, pois há 

negativações anteriores em seu nome, conforme extrato de negativações 

do SCPC trazidos inclusive pela parte autora. Não engendrando, desta 

forma, qualquer tipo de indenização a negativação de seu nome, ainda que 
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se admita irregular, quando o crédito ainda não está vencido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de 

R$ 119,99 e IMPROCEDENTE quanto à indenização de danos morais. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Oficie-se o Tribunal de Ética da OAB/MT, para que tome 

conhecimento de possível captação em massa, tendo em vista a massiva 

quantidade de ação de inexistência de débito da advogada do autor, com 

petições idênticas. INDEFERIDA a justiça gratuita recursal. 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. Cumpra-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. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LIma Juiza de Direito, em regime de exceção
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002207-28.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

SOUSA REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Trata-se de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por em que questiona a 

sentença proferida. Os Embargos de Declaração nada mais são do que 

um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou 

do acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Considerando a tempestividade do 

presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso 

é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão. O embargante requer modificação 

da sentença, todavia a questão de mérito foi esgotada e o índice está 

correto. Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante, 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

Assim sendo e em análise ao teor da sentença embargada, observa-se 

que não assiste razão a parte embargante quanto suposta omissão e 

obscuridade. Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da 

matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença 

embargada deve permanecer inalterada. Publique-se. Mirassol D’Oeste - 

MT, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010105-12.2015.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIA MARIA DE ASSIS 

EIRELI - ME REQUERIDOS: M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI – ME 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de resolução contratual com devolução de parcelas pagas e 

danos morais proposta pela requerente em desfavor dos requeridos onde 

a mesma afirma que adquiriu cota em consórcio em 14.05.2015 para 

adquirir um veículo, qual seja uma Toyota Hilux 4x4 no valor de R$ 

161.700,00 em 120 parcelas com a primeira parcela no valor de R$ 

3.459,77 e taxa de adesão no valor de R$ 300,00. Afirma ainda que o 

representante Wanderley lhe oferecera o consórcio sob a garantia de que 

se ofertasse um lance no valor de R$ 65.000,00 seria contemplando, 

entretanto isto não ocorreu, momento que que desistiu da participação do 

consórcio e pleiteou a devolução dos valores que havia pago e, que, 

entretanto fora informado pela administradora do consórcio CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.) que somente receberia os 

valores pleiteados mediante sorteio como desistente ou ao término do 

grupo. Inconformada buscou o amparo judicial requerendo devolução dos 

valores pagos (R$ 3.759,00) e indenização por danos morais (R$ 

20.000,00). Citadas as requeridas compareceram as audiências 

conciliatórias, que foram infrutíferas. Ambas as requeridas apresentaram 

contestações. Em preliminar de mérito a requerida CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. suscitou a incompetência deste 

juizado em razão do valor da demanda uma vez que o valor do contrato é 

de R$ 161.700,00 que somadas ao valor da pretensão de devolução 

material (R$ 3.459,00) ao valor dos danos morais requeridos (R$ 

20.000,00) extrapolam o teto estabelecido pelo art. 3, inciso I da Lei 

9.099/95. Ademais, argumentou a impossibilidade da devolução dos 

valores pleiteados, uma vez que a natureza jurídica do contrato de 

participação em grupo de consórcio preceitua a devolução do mesmo 

somente ao fim do grupo posto que haveria grave danos aos demais 

participantes do grupo. Afirmando ainda que não há qualquer prova nos 

autos que corroborem com as alegações feites pela requerente. 

Pleiteando, por fim a improcedência da demanda. Por sua vez a requerida 

M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI – ME contestou a demanda 

deduzindo preliminarmente sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da 

mesma, uma vez que o contrato celebrado foi entre a requerente e a 

empresa CANOPUS. Aduziu ainda em sede de preliminar, inépcia da inicial 

por lhe faltar causa de pedir e que da narração dos fatos não se 

vislumbra logicamente uma conclusão, bem como suscitou a falta de 

interesse de agir e processual da requerente. No mérito alegou ser 

inverídica a alegação de que houve promessa de contemplação da 

requerente, bem como refutou os demais argumentos da autora, 

requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, caso 

acolhida as preliminares, e alternativamente a improcedência dos pedidos 

iniciais, bem como a condenação da parte requerente à litigância de má-fé. 

A parte requerente impugnou ambas as contestações refutando todos os 
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argumentos aduzidos pelas requeridas. Assim foi proferida sentença que 

extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência de conciliação. Inconformada, 

a parte requerente interpôs Embargos declaratórios com pedidos 

infringentes para correção de erro material, afirmando que compareceu a 

todas as audiências, requerendo reforma da sentença prolatada nos 

autos. A requerida CANOPUS ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. 

apresentou contraminuta pleiteando a manutenção da sentença objurgada 

e a requerida M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI – ME mesmo intimada, 

quedou-se inerte. É o relatório necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Decido. De fato, o art. 1.022 o Código de Processo Civil 

permite a oposição de embargos em casos de omissão, estabelecendo in 

verbis que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material Após a análise 

dos autos, verifica-se que, realmente ocorreu erro na decisão embargada, 

merecendo o chamamento do feito à ordem, com a consequente reforma 

da sentença, acolhendo os embargos declaratórios com efeitos 

modificativos. Observo que a requerente compareceu as audiências de 

conciliação (Id 8421048 e 17948888) bem como as requeridas. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: 

Assim, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e no mérito 

dou-lhes PROVIMENTO para alterar a sentença, que passa a conter a 

seguinte redação: “Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, 

embora a hipótese não seja de extinção do processo [art. 354 do CPC], o 

feito comporta julgamento antecipado do mérito [art. 355, inciso I, CPC], 

posto que não há necessidade de produção de outras provas. Com efeito, 

analisando detidamente o feito, não obstante a questão de mérito encerrar 

circunstâncias fáticas e de direito, entendo ser desnecessária a produção 

de provas, visto que os elementos necessários à convicção deste Juízo já 

se encontram coligidos aos autos, em razão do que, com arrimo no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a conhecer diretamente 

do pedido, proferindo sentença. Ressalto, ainda, que o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse 

modo, a tão colimada celeridade processual. Portanto, uma vez cabível o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo à apreciação da demanda trazida à 

exame. Da preliminar de incompetência em razão do valor. A requerida 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. suscitou a 

incompetência deste juizado em razão do valor da demanda uma vez que 

o valor do contrato é de R$ 161.700,00 que somadas ao valor da 

pretensão de devolução material (R$ 3.459,00) ao valor dos danos morais 

requeridos (R$ 20.000,00) extrapolam o teto estabelecido pelo art. 3, 

inciso I da Lei 9.099/95. Apesar do contrato celebrado entre as partes 

versar sob bem no valor de R$ 161.700,00, pois o valor que se pretende 

de devolução, em face do pedido de distrato, está dentro do valor de 

alçada dos juizados. Assim, em ações sobre rescisão de contratos 

ajuizadas no JEC, valor da causa corresponde à pretensão econômica 

objeto do pedido, e não ao valor do contrato rescindido conforme o 

enunciado 39 do FONAJE, com base no artigo 2º da lei 9.099/95, que 

estabelece que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica 

objeto do pedido. Desta forma rejeito esta preliminar. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva A requerida M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI – 

ME aduziu sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda, uma 

vez que o contrato celebrado foi entre a requerente e a empresa 

CANOPUS. Não prospera, uma vez que os fatos narrados suscitam 

questões relacionadas à prestação de serviço e possíveis vícios de 

ambas as requeridas, posto que o contrato foi intermediado pela requerida 

M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI – ME e celebrado com a requerida 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Conforme preceitua 

o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 25. É vedada a 

estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 

obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° 

Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos 

responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções 

anteriores. Com efeito, evidencia-se a solidariedade passiva ad causam 

das rés para figurarem na presente demanda, assim afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada Da preliminar de inépcia da inicial A requerida 

M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI – ME aduziu ainda preliminar inépcia 

da inicial por lhe faltar causa de pedir e que da narração dos fatos não se 

vislumbra logicamente uma conclusão, bem como suscitou a falta de 

interesse de agir e processual da requerente. A causa de pedir da 

presente demanda é a devolução de parcelas pagar em cota de 

consórcio, bem como da narração dos fatos tem-se uma conclusão lógica. 

Assim, entendo preenchido todos os requisitos do artigo 343 do CPC/15, 

razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada Do mérito Sem maiores 

delongas, passo à análise do mérito. A pretensão do reclamante não 

merece ser acolhida. Verifico, no caso em tela, que não houve ilícito 

praticado pela parte ré, uma vez que a parte autora detinha de total 

conhecimento das cláusulas contratuais, posto que firmou o contrato. 

Deste modo, a requerente, em exercício a direito previsto em lei, informou 

a desistência do grupo e solicitou a devolução da importância paga, 

momento em que foi comunicada que tal restituição, por previsão 

contratual, ocorreria apenas ao término das atividades do grupo. Neste 

contexto, a Corte Superior pacificou entendimento, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, em 

14/04/2010, no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos 

por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e 

sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano”. Vê-se, pois, que a controvérsia em apreço tem 

por escopo justamente a liberação imediata dos valores das parcelas 

quitadas do contrato de consórcio em questão, sob o argumento de que 

se mostra abusiva a cláusula que prevê a retenção até o final do grupo. 

Contudo, diante do entendimento pacificado do Superior Tribunal de 

Justiça, a cláusula contratual que fundamenta a conduta da empresa 

promovida não é abusiva, uma vez que a devolução imediata implica em 

desequilíbrio da relação entre os consorciados (privilegiando aquele 

consorciado que se desliga antes em detrimento daquele que permanece 

no grupo) e prejuízos ao grupo consorciado, além de desrespeitar norma 

convencionada entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento 

sedimentado na Jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. 

RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS 

QUANTIAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, o consorciado desistente ou excluído do 

grupo tem direito a reaver as prestações pagas à administradora de 

consórcio em até 30 dias contados do encerramento do grupo ao qual 

pertencia. (...) Apelo parcialmente provido.” (TJRS; AC 

129524-26.2012.8.21.7000; Lagoa Vermelha; Décima Nona Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 03/07/2012; DJERS 10/07/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE COTAS DE 

CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. 

IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Recurso 

do autor não conhecido, pois manifestamente intempestivo. Consoante 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o consorciado desistente 

ou excluído do grupo tem direito a reaver as prestações pagas à 

administradora de consórcio em até 30 dias contados do encerramento do 

grupo ao qual pertencia. (...) Parcialmente provido o apelo da ré”. (TJRS; 

AC 173505-08.2012.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Nona Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 03/07/2012; DJERS 09/07/2012) 

Nesse passo, não há que se falar em devolução antecipada dos valores 

quitados, devendo o reclamante aguardar até 30 (trinta) dias após o 

término das atividades do grupo consorciado, consoante jurisprudência 

consolidada. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que houve 

promessa de contemplação da requerente uma vez que a mesma firmou 

documento que expressamente informou que não houvera qualquer 

promessa de tal atitude, conforme trouxe aos autos a requerida CANOPUS 

no corpo de sua contestação. Neste passo, não há como acolher a 

pretensão inicial e determinar que a parte ré proceda ao pagamento 

indenização, simplesmente porque não vislumbro no caso apresentado 

qualquer violação à honra da autora que tivesse causado à mesma 

angústia, sofrimento ou situação vexatória. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REQUISITOS DA 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - CONSUMIDOR - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DE RECLAMAR - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Para que seja caracterizada a obrigação de indenizar é 

necessária a presença do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre 

ambos, incumbindo àquele que postula a pretensão ressarcitória o ônus 

da prova. Age no exercício regular do direito de reclamar de serviço que 
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considera prestado de forma deficiente, o consumidor que envia carta de 

reclamação à empresa prestadora do serviço. A simples discussão havida 

entre o consumidor e o prestador de serviço não gera o dever de 

indenizar por danos morais, este decorre do ato danoso que atinge 

aspectos íntimos e sociais da personalidade humana e não meros 

aborrecimentos. (Ap, 23385/2008, DRA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/09/2008, Data da 

publicação no DJE 23/09/2008. Negritei)” Ressalto que apesar da relação 

existente entre as partes ser flagrantemente de consumo e estar sujeita 

às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, tal 

inversão não dispensa o requerente do ônus de comprovar o seu direito. 

Pois apesar de a norma específica (CDC) prever a facilitação da defesa 

de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos os 

consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus previsto na 

norma geral (art. 373, inc. I, NCPC). A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito, eis a impossibilidade em exigir da ré a 

produção de prova negativa. À exemplo, colaciono a ementa do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SINISTRO EM 

EQUIPAMENTO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR E A INVERSÃO DESTE 

NÃO ELIMINA A OBRIGAÇÃO CONTIDA NO ART. 333 DO CPC - DEFEITOS 

DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. A 

aplicabilidade do CDC se revela pela hipossuficiência do consumidor, não 

apenas pelo fato de ser ou não o destinatário final do produto, mas 

principalmente porque este não teria o conhecimento técnico necessário 

para precisar qual era o defeito apresentado pelo produto. A inversão do 

ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, não impõe 

que a parte requerida tenha que produzir prova que à autora incumbia na 

defesa de seu direito, mas consiste na valoração que é feita das provas 

produzidas pelas partes e constantes dos autos. A condenação ao 

pagamento de indenização por danos materiais ou morais pressupõe, além 

da demonstração de que houve um dano, a prova da conduta injurídica do 

agente causadora de dano. No caso não restou demonstrado que o 

equipamento adquirido apresentava defeito de fabricação ou de 

montagem, razão pela qual não há como imputar ao fabricante o ônus da 

reparação civil.” (Ap, 147633/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da 

publicação no DJE 09/06/2014 – Negritei) Assim, como a parte Reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos materiais e morais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência do pedido. Desse modo, não há ato ilícito a imputar às 

reclamadas, a qual agiu em consonância com o pactuado. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, extinguindo-se a 

demanda com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Integro esta decisão a 

sentença embargada. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002230-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ACALISTO MARQUES BISPO (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002230-71.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ACALISTO MARQUES BISPO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Dispenso o relatório. 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. Passo ao 

julgamento do 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 341 e 336 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isto porque s valores percebidos 

não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que 

decorrem de circunstâncias especiais e temporárias. Isso posto, sendo 

gratificações propter laborem, estas não podem integrar a base de cálculo 

da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio 

financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o 

benefício previdenciário futuro. Para elucidar a sequência de cognição, 

trago à baila o §3º do artigo 40 da Constituição Federal: Art. 40 [...]. § 3º 

Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. Enquanto o artigo 201, §11, 

da Constituição Federal dispõe: Art. 201 [...]. § 11. Os ganhos habituais do 

empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, 

nos casos e na forma da lei. [Destaquei] Portanto, da simples leitura dos 

supramencionados dispositivos, tem-se que serão incorporados ao 

salário, para efeito de contribuição previdenciária, os ganhos habituais do 

empregado. Ademais, o Supremo Tribunal Federal analisando a demanda 

repetitiva (tema 163) fixou a tese que de que não incide contribuição 

previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao 

benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: Direito 

previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 

próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral 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.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 
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Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, 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 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. 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. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha 

de realizar os descontos previdenciários sobre a verba de dedicação 

exclusiva a partir da remuneração subsequente à intimação, sob pena de 

multa a ser fixada; b) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos 

valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na forma simples 

por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% a 

partir da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95 MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Henriqueta Fernanda C.A.F.LIma Juiza de 

Direito, em regime de exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO CESA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002124-12.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ERISVALDO CESA DE SOUZA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Trata-se de embargos de declaração 

interposto por em que questiona a sentença proferida, buscando a sua 

modificação e não obscuridade, contradição ou omissão. Considerando a 

tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar 

que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. O 

embargante requer modificação da sentença, todavia a questão de mérito 

foi esgotada e o índice está correto. Neste contexto, observa-se que o 

pedido da parte embargante, extrapola as hipóteses de cabimento dos 

Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não 

sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO 

DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) Assim sendo e em análise ao teor da 

sentença embargada, observa-se que não assiste razão a parte 

embargante quanto suposta omissão e obscuridade. Outrossim, CONDENO 

a parte ao pagamento de 2% sobre o valor da ação em face dos 

embargos manifestamente protelatórios. Desta forma, como a pretensão é 

de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, 

a sentença embargada deve permanecer inalterada. Saliento que a multa 

deve ser recolhida em caso de interposição de recurso. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste - MT, 22 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000356-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CLEMENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Despacho. Vistos. Considerando a devolução da carta precatória sem o 

devido cumprimento, determino seja intimada a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias indique a atual localização do requerido para 

fins de citação, sob pena de extinção do feito nos moldes do art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo concedido, 

volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre 

do Norte – MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002253-17.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Despacho. Vistos. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias às partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Escoado o prazo concedido, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte – MT, 20 

de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000663-68.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SILVERIO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Despacho. Vistos. Aqui se revela ajuizou ação de percepção de benefício 

previdenciário. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação do demandado, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente para que 

em até 15 (quinze) dias, caso seja de seu interesse, impugne a 

contestação. Observadas as diligências acima, conceda-se o prazo de 05 

(cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à autarquia para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, consoante dicção do art. 

218, § 1º combinada ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Sendo tudo cumprido, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Porto Alegre do Norte – MT, 22 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000178-68.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA PEREIRA OAB - 008.039.261-03 (REPRESENTANTE)

TATIANE ADORNO BENTO OAB - MT25195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. P. (REQUERIDO)

 

Sentença. Vistos. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência proposta L. F. da S. V., L. I. S. V. e L. 

O. L. S. V., representados por sua genitora Janaína da Silva Pereira, 

contra Fernando Viera Perez. Inicialmente, foram deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita e, não foi concedida a antecipação da 

tutela de urgência, pois restou incomprovada a possibilidade do requerido 

arcar com a majoração dos alimentos (Id 29369787). Posteriormente, os 

requerentes manifestaram (Id 29450265) pela desistência da ação, 

alegando não possuírem mais interesse na causa. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento. Tendo as partes autoras 

manifestado expressamente o desinteresse no prosseguimento do feito, 

requerendo a homologação da desistência da ação, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Conforme o disposto no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil: “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.” Desse modo, havendo desinteresses 

das partes requerentes no prosseguimento da ação, e inexistindo 

compatibilidade lógica para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual, 

com fundamento no princípio da eficiência e da racionalização do serviço, 

deve este ser extinto sem resolução de mérito. Dispositivo Ante o exposto, 

e por tudo o mais que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, vez que 

beneficiários da justiça gratuita, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Porto 

Alegre do Norte/ MT, 20 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VITA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta Vita da Silva Santos contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Inicialmente, foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e designada audiência de 

instrução e julgamento (Id 19236537). Sob o Id 20215510 a requerente 

apresentou requerimento anelando a redesignação da sessão instrutória. 

Apreciado o petitório, o ato foi remarcado, bem como concedeu o prazo de 

15 (quinze) dias para as partes arrolarem testemunhas. (Id 28971787). 

Posteriormente, a requerente manifestou (Id 31234820) pela desistência 

da ação, alegando que se mudará deste Estado. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento. Tendo a parte autora 

manifestado expressamente o desinteresse no prosseguimento do feito, 

requerendo a homologação da desistência da ação, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Conforme o disposto no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil: “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.” Desse modo, havendo desinteresse da 

parte requerente no prosseguimento da ação, e inexistindo compatibilidade 

lógica para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual, com fundamento 

no princípio da eficiência e da racionalização do serviço, deve este ser 

extinto sem resolução de mérito. Dispositivo Ante o exposto, e por tudo o 

mais que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a 

condição suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiário da justiça 

gratuita, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Porto Alegre do Norte/ MT, 20 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDES LEITE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002395-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NAIDES LEITE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar as provas que pretende produzir ou requerer o 

julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte 

- MT, 22 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002133-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 219 de 385



ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002133-71.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA MENDES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir ou 

requerer o julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte - MT, 22 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001220-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DE LIMA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO12613 (ADVOGADO(A))

RENATO BELTRAO RODRIGUES OAB - GO30297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIANEI BALTASAR PERIUS (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES OAB - DF29288 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA DE SENA ARCIPRETT MAMEDE OAB - GO27158 

(ADVOGADO(A))

PAULO RENATO DE FREITAS NEVES OAB - GO33421 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001220-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CLEONICE MARIA DE LIMA GOMES REU: VIANEI BALTASAR 

PERIUS, BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste objetivamente nos autos, requerendo o 

que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte - MT, 22 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. F. (AUTOR(A))

JOELMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001777-76.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): H. R. F., JOELMA RODRIGUES DA SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste objetivamente nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Às providências. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 22 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAYHONI COSTA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000827-67.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MAYHONI COSTA SILVEIRA REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Tendo em vista a intempestividade da contestação 

apresentada nos autos, decreto a revelia do município demandado, 

deixando de produzir os seus efeitos, nos termos do art. 345 do CPC. Por 

cautela, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando-as; ou requerer o julgamento antecipado da lide, 

sendo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora e 10 (dez) dias para a 

requerida. Decorrido o lapso temporal, retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte – MT, 22 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIENE DIAS GUIMARAES OAB - 513.948.981-34 (REPRESENTANTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REU)

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001081-40.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE/MT REPRESENTANTE: LUZIENE DIAS 

GUIMARAES REU: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MUNICIPIO 

DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo 

para resposta, decreto a revelia do município demandado, deixando de 

produzir os seus efeitos, nos termos do art. 345 do CPC. Por cautela, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou requerer o julgamento antecipado da lide, sendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para a autora e 10 (dez) dias para a requerida. 

Decorrido o lapso temporal, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte – MT, 22 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001421-81.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMA FERREIRA DA COSTA ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001421-81.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOCIMA FERREIRA DA COSTA ARAGAO REU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir ou requerer 

o julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte - MT, 22 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 5236-11.2016.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT, TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 Decisão

Vistos, etc.
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Trata-se se de ação ajuizada por JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS pelo 

procedimento comum ordinário com a finalidade de ressarcimento de 

pessoa idosa, com pedido de tutela urgência, em decorrência de supostos 

crimes perpetrados em face IRANILDES LIMA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

À referência 11, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, bem assim 

de inversão do ônus da prova.

Citada, a parte requerida, assistida pelo causídico Dr. Armando Martins da 

Silva Neto, apresentou contestação à referência 34, opondo reconvenção. 

A pretensão na reconvenção foi deduzida contra o autor e contra 

terceiros.

Por conseguinte, à referência 44, a parte autora jungiu aos autos 

impugnação à contestação.

À referência 45, a parte requerida postulou pelo desentranhamento da 

petição acima, visto que se encontrava fulminada pela intempestividade.

À referência 46, foi designada audiência de conciliação.

Em sede de audiência, intentada a conciliação, esta restou inexitosa, 

consoante se verifica do termo encartado à referência 55.

 Instadas a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, 

a parte requerida postulou pela produção de prova testemunhal e 

documental (referência 58).

À referência 61, foi indeferido parcialmente a petição inicial da 

reconvenção, apenas para autorizar seu processamento em relação ao 

autor, rejeitando o trâmite em relação aos terceiros, que poderiam, se 

fosse o caso, serem acionados em ação própria.

Ulteriormente, à referência 66, a parte requerida opôs embargos de 

declaração alegando que a decisão acima apontada se encontra eivada 

de omissão, visto que não foi apreciado o pedido de produção de prova 

testemunhal, bem como de obscuridade, haja vista que o indeferimento do 

pedido de intervenção de terceiros não observou os ditames contidos na 

norma processualista.

À referência 75, a parte requerida, por meio de nova patrona, Dra. Talita 

Santana Costa, reiterou o pedido de designação de audiência instrutória.

Instada a se manifestar, a parte embargada deixou transcorrer o prazo “in 

albis”, consoante se extrai

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 74566 Nr: 5476-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Thiago Pimentel Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelly Rayane Moreira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o requerente, para que no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias se manifeste quanto ao laudo psicossocial 

(ref. 68). Na mesma oportunidade, deverá informar o endereço atualizado 

da requerida, para que assim, seja procedida a sua citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 8642-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BARBOSA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação ao pedido de cumprimento de sentença encartado à 

referência 52, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 89281 Nr: 8883-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Rocha de Sousa Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:19502/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Dado início ao cumprimento de sentença (referência 51), foi determinada a 

intimação da autarquia requerida para, querendo, oferecer impugnação 

(referência 54).

Intimada, a autarquia requerida manifestou-se nos autos concordando com 

os cálculos apresentados pela parte autora (referência 60).

Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

Considerando a concordância da autarquia executada, homologo os 

cálculos da parte autora/exequente acostados aos autos à referência 51.

Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas- em favor da parte 

autora/exequente, e o relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais 

em favor do causídico.

 Comunicado nos autos o depósito, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu patrono, para apresentar os dados bancários de conta de sua 

titularidade a fim de viabilizar a expedição de alvará de transferência.

Posteriormente, expeçam-se Alvarás de transferência eletrônica dos 

valores depositados (principal e honorários).

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002115-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Tutela Antecipada de 

Urgência proposta por Sebastião Pires da Silva contra o Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada (Id 25723543). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (ID 26137089). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 26332810). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 
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requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001717-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Oneide Alves 

Cardoso contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 23982220). A 

autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 24556371). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 29957727). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001496-23.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Tutela Antecipada de 

Urgência proposta por Arlindo Pereira Gomes contra o Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada (Id 22415121). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício por invalidez (Id 22615395). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

22961611). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte 

autora e 10 (dez) dias à autarquia, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001377-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Tutela Antecipada de 

Urgência proposta por Josefa Gomes Duarte contra o Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada (Id 22951263). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 23425872). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 23748521). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 
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uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-42.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIANA PAIVA SIRQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade, com pedido alternativo de 

Aposentadoria por Idade Híbrida c/c Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência, proposta por Geneciana Paiva Sirqueira contra o Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS. Foram deferidos os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita e não concedida a antecipação de tutela de 

urgência (Id 29911654). A Autarquia requerida arguiu a preliminar de 

prescrição quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício (Id 

31116952). Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, 

reiterando o alegado na inicial (Id 31142656). Pois bem. Quanto à 

prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade ou híbrida, quais sejam, o efetivo exercício 

de atividade rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o 

tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da 

Lei 8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 

(dez) dias à autarquia para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000664-53.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COELHO DA FONCECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão. Vistos, etc. Aqui se revela ajuizou ação de percepção de 

benefício assistencial ao deficiente – LOAS. Inicialmente, defiro os 

benefícios assistência judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos para o médico perito e à equipe multidisciplinar responsável por 

elaborar o estudo social e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria 

deste Juízo deverá intimar a parte requerente para que em até 15 (quinze) 

dias, caso seja de seu interesse, impugne a contestação, apresente 

quesitos à perícia e ao estudo social, bem como possa indicar assistente 

técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, 

CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente 

agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, 

nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo 

Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). 

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o perito responder aos 

quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado constituído, para comparecimento na data e local 

agendados. Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Após, determino que se expeça 

ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, em 30 (trinta) dias a 

contar da intimação, realize estudo psicossocial junto à residência da 

parte autora, constando-se como objeto do estudo a análise quanto à 

hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão ser respondidos 

os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. Com a juntada dos 

laudos nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, § 1º, do CPC. Sendo tudo 

cumprido, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte – MT, 20 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002054-92.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Pedro Costa 

contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 27336882). A autarquia 

requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício (Id 28452753). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 27470891). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001500-60.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - 072.251.686-06 

(PROCURADOR)

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Joaquim 

Pereira Santana contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram 

deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 22416544). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 22473152). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 22610214). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 10 (dez) dias às partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001401-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILZA VASCONCELOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Ivanilza 

Vasconcelos Dias contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Foram deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 

22214400). A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 22398945). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

22610224). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão 

apresentar seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo 

assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o 

disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 
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Norte/MT, 2020 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001405-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MARTINS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Maria do 

Carmo Martins Soares contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Foram deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 

22215653). A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 22398943). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

22610194). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão 

apresentar seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo 

assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o 

disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001366-33.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES GOMES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Maria das 

Dores Gomes Brito contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Foram deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 

22212145). A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 22378438). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

22610234). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes 

do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de 

prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000797-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Firmino 

Rodrigues da Silva contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Foram deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 

21929750). A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 22691257). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

22961807). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes 
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do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de 

prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

GERÊNCIA EXECUTIVA INSS CONFRESA MT (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Antônia do Nascimento 

Souza contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 21936941). A 

Autarquia requerida arguiu a preliminar da prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 16099373). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 23575208). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à 

época do óbito e a qualidade de dependente da parte autora. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 

183, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001490-16.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Rita Pereira 

Leite contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 22416051). A autarquia 

requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício (Id 22487441). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 23520914). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000814-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON MACIEL NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão de Aposentadoria Rural por Invalidez e/ou Auxílio-doença 

ajuizada por José Wilson Maciel Nascimento contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e indeferida a tutela provisória de urgência (Id 

21891389). A Autarquia requerida arguiu a preliminar da prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 21960544). Em contínuo, 

embora intimada a parte autora, deixou de apresentar impugnação à 

contestação. Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 
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existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por invalidez ou auxílio-doença, 

quais sejam, a qualidade de segurado especial, o período de carência e a 

incapacidade total e permanente para o trabalho (aposentadoria por 

invalidez) ou total e temporária (auxílio-doença). Considerando a 

necessidade de prova pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à 

autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos 

moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção 

de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Em igual prazo deverá a parte autora apresentar os quesitos à 

perícia médica. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001549-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN JOSE DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão de Aposentadoria Rural por Invalidez e/ou Auxílio-doença 

ajuizada por Mirian José de Sousa Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e indeferida a tutela provisória de urgência (Id 

22722981). A Autarquia requerida arguiu a preliminar da prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 22855069). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

23726328). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por invalidez ou auxílio-doença, 

quais sejam, a qualidade de segurado especial, o período de carência e a 

incapacidade total e permanente para o trabalho (aposentadoria por 

invalidez) ou total e temporária (auxílio-doença). Considerando a 

necessidade de prova pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à 

autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos 

moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção 

de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Em igual prazo deverá a parte autora apresentar os quesitos à 

perícia médica. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SALVERINA BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Salverina 

Barbosa Lima contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram 

deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 23332328). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 23815000). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 24126657). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 
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incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA ROSA DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Valdina Rosa de Paiva 

contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 22724557). A Autarquia 

requerida arguiu a preliminar da prescrição quinquenal e, no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício (Id 22855045). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 24117579). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à 

época do óbito e a qualidade de dependente da parte autora. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 

183, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001558-63.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI ESTEVAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Ironi Estevão dos Santos 

contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 22725221). A Autarquia 

requerida arguiu a preliminar da prescrição quinquenal e, no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício (Id 23121054). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 24117995). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à 

época do óbito e a qualidade de dependente da parte autora. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 

183, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Rosinere 
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Pereira Santana contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram 

deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 24760135). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 25044065). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25129047). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-33.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR SIBILIO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Jandir Sibilio de 

Mello contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 24729069). A autarquia 

requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício (Id 24995180). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25228551). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001947-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por João Morais da 

Silva contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 24891026). A autarquia 

requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício (Id 25044043). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25229638). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001911-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE AQUINO SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela de Urgência proposta por Maria de Aquino Souza contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita e não concedida a antecipação de tutela 

(Id 24892864). A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 25216786). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

25328123). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes 

do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de 

prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001652-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUCAS PEREIRA (AUTOR(A))

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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Manoel Lucas 

Pereira contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram 

deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 25064914). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 25307112). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25271108). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-33.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão de Aposentadoria Rural por Invalidez e/ou Auxílio-doença 

ajuizada por Eva Maria Nunes Pereira contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e indeferida a tutela provisória de urgência (Id 24892144). A 

Autarquia requerida arguiu a preliminar da prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 25216782). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25270339). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do preenchimento 

dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por invalidez ou auxílio-doença, quais sejam, a 

qualidade de segurado especial, o período de carência e a incapacidade 

total e permanente para o trabalho (aposentadoria por invalidez) ou total e 

temporária (auxílio-doença). Considerando a necessidade de prova 

pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados 
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pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para 

se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, deixo para designar 

audiência de instrução oportunamente, após a apresentação do laudo 

pericial, caso haja necessidade. Sem prejuízo, havendo interesse na 

produção de prova testemunhal, deverão as partes apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão. Em igual prazo deverá a parte autora, querendo, apresentar 

os quesitos à perícia médica. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre 

do Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002040-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Tutela Antecipada de 

Urgência proposta por Joanice Rodrigues dos Santos Oliveira contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita e não concedida a antecipação de tutela 

(Id 25335557). A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (ID 25562789). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

25659401). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão 

apresentar seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo 

assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o 

disposto no art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002043-63.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILZA NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Pensão por Morte proposta por Adenilza Nogueira contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Foram deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita (Id 25384278). A Autarquia requerida 

arguiu a preliminar da prescrição quinquenal e, no mérito, sustentou que a 

parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão do 

benefício (Id 25562787). Em contínuo, foi oferecida impugnação à 

contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25937353). Pois bem. 

Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre 

ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do 

prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à 

época do óbito e a qualidade de dependente da parte autora. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Tendo interesse na 

produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos 

róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao 

disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá 

aos advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002060-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ISAN PASSOS FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Isan Passos 

Filha contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram deferidos 

os benefícios da assistência judiciária gratuita e não concedida a 

antecipação de tutela (Id 25442281). A autarquia requerida arguiu a 
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preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte 

autora não comprovou os requisitos legais para concessão do benefício 

(ID 25759889). Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, 

reiterando o alegado na inicial (Id 25932625). Pois bem. Quanto à 

prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001367-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Tutela Antecipada de 

Urgência proposta por Lurdes Alves contra o Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS. Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e não concedida a antecipação de tutela (Id 22174006). A 

autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 22309126). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 22614410). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-17.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Adalberto 

Alves Ferreira contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Foram 

deferidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Id 21940741). 

A autarquia requerida arguiu a preliminar de prescrição quinquenal e, no 

mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os requisitos legais 

para concessão do benefício (Id 22660751). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 22969996). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal 

será analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural, o período de contribuição sobre outras categorias, e o tempo de 

serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 

8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

20 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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VITA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta Vita da Silva Santos contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Inicialmente, foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e designada audiência de 

instrução e julgamento (Id 19236537). Sob o Id 20215510 a requerente 

apresentou requerimento anelando a redesignação da sessão instrutória. 

Apreciado o petitório, o ato foi remarcado, bem como concedeu o prazo de 

15 (quinze) dias para as partes arrolarem testemunhas. (Id 28971787). 

Posteriormente, a requerente manifestou (Id 31234820) pela desistência 

da ação, alegando que se mudará deste Estado. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento. Tendo a parte autora 

manifestado expressamente o desinteresse no prosseguimento do feito, 

requerendo a homologação da desistência da ação, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Conforme o disposto no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil: “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.” Desse modo, havendo desinteresse da 

parte requerente no prosseguimento da ação, e inexistindo compatibilidade 

lógica para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual, com fundamento 

no princípio da eficiência e da racionalização do serviço, deve este ser 

extinto sem resolução de mérito. Dispositivo Ante o exposto, e por tudo o 

mais que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a 

condição suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiário da justiça 

gratuita, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Porto Alegre do Norte/ MT, 20 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

pensão por morte proposta por Maria Cristina Alves de Queiroz contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Foram deferidos os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita (Id 17211770). A autarquia requerida 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o falecido era 

vinculado ao Regime Próprio da Previdência Social, pugnando pelo 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I do Código 

de Processo Civil. (Id 18052697). Em contínuo, intimada para apresentar 

impugnação, a parte autora quedou-se silente. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Fundamento. Da preliminar 

de ilegitimidade passiva Ao analisar os autos exaustivamente, percebi que 

o falecido, Gleisson Alves de Queiroz, ocupava cargo público, em 

especial, o de Técnico Administrativo Educacional junto à SEDUC (Id 

16240393 e 16240394). Com efeito, é fácil visualizar em relação ao regime 

previdenciário social, que se cuida de regime próprio, conforme dicção do 

art. 40, caput da CRFB/88. Vejamos a: O regime próprio de previdência 

social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo 

e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de 

servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Grifei) A caráter 

suplementar, consigne-se os ensinamentos do Prof. Frederico Amado: O 

RGPS é o grande plano previdenciário brasileiro, pois abarca a grande 

maioria dos trabalhadores, exceto os servidores públicos (Curso de Direito 

e Processo Previdenciário, pág. 191, 2020). Compreende-se, a partir de 

uma harmonia legislativa e doutrinária, de forma uníssona, que o Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS não capta valores a título de 

contribuição de servidores públicos por expressa determinação 

constitucional. Por conseguinte, não há se falar em cobertura oferecida 

pela autarquia federal, mas pelo ente federado a qual o servidor público 

estava vinculado. Dito isto, deverá a requerente, reclamar em primeiro 

momento junto ao órgão estatal em que o falecido ocupava o cargo, o 

benefício pensionista. Portanto, verificada a ilegitimidade passiva, o 

indeferimento da inicial é a medida que se impõe. Decido. Ante o exposto, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e por conseguinte, INDEFIRO a 

inicial, nos moldes do art. 330, inciso II do Código de Processo Civil, 

extinguindo-se o feito, sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso I, do aludido diploma legal. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição 

suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiário da justiça gratuita, a teor 

do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte – MT, 22 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

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

 Portanto, considerando que a Defesa do Acusado não trouxe qualquer 

alteração fática/jurídica aos autos, e, não restando demonstrado aos 

autos que o Acusado encontra-se extremamente debilitado por motivo de 

doença grave, não observo, ao menos por ora, a possibilidade de 

concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo a prisão 

domiciliar, uma vez que, no caso dos autos tais benefícios seriam 

ineficazes e desproporcionais, ante o risco da reiteração delitiva.

 Posto isto, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO OS 

PEDIDOS de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares 

diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor do Acusado BRENO FELIPE 

PEREIRA CAMPOS MATOS, devidamente qualificado, nos autos em 

epígrafe.

Por outro lado, DEFIRO o pedido Ministerial, portanto, oficie-se o Diretor da 

Cadeia Pública onde o Acusado encontra-se recluso, para que 

providencie a continuidade do tratamento do mesmo até sua cura, assim 

como para que realize orientação quanto à transmissão de DSTs e, 

havendo risco de envolvimento sexual na cela, para que efetue o 

isolamento do Acusado.

Ainda, no mesmo sentido, requisite-se a elaboração de relatório 

circunstanciado pela médica que acompanha o Acusado, Dra. Zilda 

Oliveira Borges (CRM/MT – 9297), para que esclareça, no prazo de 05 

(cinco) dias, todos os quesitos juntados pelo Órgão Ministerial.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Esta decisão servirá, excepcionalmente, como Mandado de Intimação e 

Ofício Requisitório.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123904 Nr: 7474-95.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carvalho da Silva, Naiara Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo tiago queiroz da 

maia santos - OAB:23850, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A

 9...0 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 

NAIARA PEREIRA DE SOUZA.Proceda-se as intimações 

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

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000369-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. M. (REQUERENTE)

F. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. M. (REQUERIDO)

F. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000369-30.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: F. M. P., ANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, ROSANE ROCHA MENDES 1. Vistos. 

2. Trata-se de ação de regulamentação de guarda c/c alimentos proposta 

por Felipe Mendes Pereira, neste ato representado por sua irmã Ana Paula 

Mendes de Oliveira, a qual também integra o polo ativo da presente ação, 

em desfavor de Fernando Pereira dos Santos e Rosane Rocha Mendes, 

todos devidamente qualificados nos autos. 3. Aduz a parte requerente 

(Ana Paula), ser irmã unilateral do menor Felipe Mendes Pereira. Que com 

o a greve escolar, o menor foi visitar a avó materna nesta comarca de 

Porto Esperidião, momento em que o genitor, que mora na cidade de 

Araputanga/MT, informou não possuir interesse no retorno do menor em 

sua residência. Considerando que a genitora do menor mora em uma área 

rural, pugna a requerente Ana Paula, pela concessão da guarda do menor 

Felipe, seu irmão. 4. Em 19 de setembro de 2019 foi proferida decisão por 

este juízo determinando a intimação do Ministério Público para 

manifestação, considerando tratar-se de interesse de menor incapaz. 5. 

Devidamente intimado, o Ministério Público pugnou pela realização do 

estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar na residência do genitor, 

bem como na residência da requerente. 6. Em id. 28474657 consta 

decisão determinando a realização de estudo psicossocial na residência 

do genitor, bem como na residência da requerente, conforme requerido 

pelo parquet. 7. Relatório psicossocial juntado pela equipe multidisplinar em 

id. 29337497. 8. Em id. 29920328, consta petição em que a senhora 

Terezinha Rocha Mendes pugna pela substituição processual de sua neta, 

Ana Paula Mendes de Oliveira, considerando que esta não possui 

interesse no prosseguimento da ação. 9. Considerando a manifestação 

retro, o Ministério Público manifestou favoravelmente à substituição do 

polo ativo da ação em id. 30174811, bem como pugnou pela concessão da 

guarda provisória em favor da avó materna no menor e a fixação de 

alimentos provisórios no importe de 15% para cada um dos genitores, 

totalizando um percentual de 30% do salário mínimo. 10. É o relato de 

necessário. 11. Decido. 12. Inicialmente, considerando que as partes 

requeridas não foram devidamente citadas, bem como, conforme relatório 

juntado pela equipe multidisciplinar nos autos, o menor encontra-se 

residindo com a avó materna, DEFIRO a substituição do polo ativo da 

presente ação, conforme requerido em id. 29920331 e DETERMINO que a 

secretaria do juízo proceda com as retificações necessárias nos autos. 

13. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que no relatório 

juntado pela equipe multidisciplinar informando que a Sra. Ana Paula 

Mendes de Oliveira informou que não possui interesse em requerer a 

guarda do irmão, uma vez que está residindo em Araputanga/MT. 14. 

Entretanto, verifica-se do referido relatório que o menor continua residindo 

com a avó materna, possuindo um vínculo entre ambos. Vejamos: “[...] 

Porém verifica-se que o menor sempre residiu com a idosa e há um vínculo 

estabelecido entre ambos, ao questionar Felipe sobre voltar a residir com 

o genitor o mesmo diz que não tem interesse, pois sempre morou com a 

avó.” (g.n.). 15. Considerando a manifestação do Ministério Público, bem 

como o relatório psicossocial, e que a concessão da guarda provisória em 

favor da avó do infante visa regularizar uma realizada de fato, DEFIRO A 

LIMINAR e concedo a guarda provisória em favor da requerente, tendo em 

vista o seu exercício de fato, cujo direito/dever de visita pelos genitores, a 

priori, dar-se-á de forma livre, desde que previamente ajustado, no melhor 

interesse da menor. 16. Outro não é o entendimento dos Tribunais: 

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

GUARDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NA 

MODALIDADE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ADITAMENTO DA 

EXORDIAL PARA GUARDA COMPARTILHADA ENTRE AVÔ MATERNO E 

GENITORA. SITUAÇÃO QUE MELHOR ATENDE AO INTERESSE DA 

CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE. COMPROVAÇÃO DO 

ENVOLVIMENTO AFETIVO NA RELAÇÃO ENTRE AVÔ E INFANTE QUE 

ULTRAPASSA A MERA ASSISTÊNCIA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. A alteração 

da guarda é medida excepcional e somente pode ser reconhecida se for 

favorável ao menor, cujo interesse deve prevalecer. O estudo social 

aponta que as necessidades do infante vêm sendo atendidas a contento 

pelo avô materno, que exerce a guarda fática em conjunto com a genitora 

desde o seu nascimento, com o que correta a decisão que lhe concedeu a 

guarda compartilhada, providência destinada a regularizar a situação 

fática já estabelecida. (Apelação Cível nº 201900803073 nº 

único0005038-66.2017.8.25.0085 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 

28/05/2019) (TJ-SE - AC: 00050386620178250085, Relator: Luiz Antônio 

Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)” 

g.n. 17. DETERMINO que a secretaria deste juízo proceda com a 

DESIGNAÇÃO da audiência para tentativa de conciliação para o dia mais 

próximo da pauta. 18. DETERMINO que a parte requerida seja citada pelo 

correio, com fulcro no art. 244 do CPC. 19. 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. 20. Cientifique o procurador constituído para a 

profícua realização do ato [art. 334, § 10°, do CPC]. 21. Afirmo, ainda, que 

o não comparecimento justificado da parte autora a presente oralidade, o 

presente feito será extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o 

artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 22. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal, a ser 

contado da realização da audiência (art. 335, I, do Código de Processo 

Civil). 23. Certifique-se acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida para a Comarca de Araputanga/MT. 24. Serve a presente 

decisão como mandado. 25. Notifique-se o Ministério Público. 26. Intime-se. 

27. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Esperidião/MT, 08 de abril 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000199-58.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRA DE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REU)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 
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Bianchini, impulsiono o feito a fim de intimar a parte Autora, através de seu 

Advogado constituído, para que comprove o valor do objeto da demanda, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de se calcular as custas 

processuais para recolhimento, tendo em vista o indeferimento da justiça 

gratuita.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000311-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO GILVAR BONFIM (REU)

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

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 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000311-27.2019.8.11.0098 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dano ao Erário]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

(65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

PORTO ESPERIDIAO Endereço: desconhecido Nome: SEBASTIÃO GILVAR 

BONFIM Endereço: RUA MIGUEL FELIPE DOS SANTOS, 148, AO LADO DA 

LOTÉRICA, Parque das Américas, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 INTIMANDO(A): DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL, OAB/MT 

10.565 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do(a) Curador(a) Especial 

acima qualificado(a), nomeado(a) ao POLO PASSIVO para responder a 

ação e proceder aos atos que lhe competem no exercício de referido 

encargo, em defesa do curatelado, alertando-o(a) de que os autos estão 

com vista pelo prazo legal, conforme despacho, petição inicial 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. 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. PORTO ESPERIDIÃO, 22 de abril 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-25.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes, através de seus Advogados constituídos, para manifestarem 

quantos às provas que pretendem produzir, fundamentadamente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-25.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes, através de seus Advogados constituídos, para manifestarem 

quantos às provas que pretendem produzir, fundamentadamente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-162 PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (ACUSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31437068.

Intimação Classe: CNJ-162 PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (ACUSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31437068.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-21.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000432-21.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

LOPES SURUBI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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: Audiência de 
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Conciliação Data: 08/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . 21 de abril 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: 1000433-06.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000433-06.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

LOPES SURUBI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 08/06/2020 Hora: 12:15 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 

21 de abril 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: 1000434-88.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000434-88.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

LOPES SURUBI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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: Audiência de 

Conciliação Data: 08/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . 21 de abril 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: 1000435-73.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000435-73.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:IRACI DIAS DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS 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 

Data: 08/06/2020 Hora: 12:45 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 

21 de abril 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: 1003516-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE JUSTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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. 1003516-34.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 10.719,59 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

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

Nome: ILSON JOSE JUSTO DA SILVA Endereço: Rua Ernesto da Silva, s/n, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: B2W COMPANHIA DIGITAL Endereço: LOJAS AMERICANAS S/A, 

RUA SACADURA CABRAL 102, SAÚDE, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20081-902 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO 

ATIVO E DO POLO PASSIVO, 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: 21/09/2020 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 22 de abril 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-75.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010050-75.2014.8.11.0098 Valor da causa: R$ 27.127,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RONALDO MATEUS 

Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, 2526, JOSE BEJO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: MISTER COLIBRI 

BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Endereço: Setor 

HOTELEIRO SUL, COMPLEXO BRASIL 21, TORRE A,, SN, QD06, SL 610, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70322-950 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 15:30 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 22 de abril 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: 1000011-36.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000011-36.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANGELICA DA CRUZ DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se acerca do petitório de id. 20407908. 3. Após, 

certifique-se a tempestividade do recurso inominado apresentado em id. 

19900693 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. Porto Esperidião – MT, 27 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000117-47.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDO PEDRO DESSBESSEL (INVENTARIANTE)

MARIA SALETE DESSBESSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANFREDO AUGUSTO DESSBESSEL (INVENTARIADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de vinculação dos valores, conforme requerido em 

petição protocolada em ID. 30271277. Após o depósito das custas 

remanescentes, conclusos para recebimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-39.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

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:

ILANIA MARIA DUTRA (EXECUTADO)

DOUGLAS DUTRA DE MELLO (EXECUTADO)

EUCLIDES DUTRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL
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Processo Número: 1000642-63.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PIMENTEL (REQUERENTE)

ELAINE TERESINHA DELL OSBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos alegando omissão 

na sentença que homologou a transação, todavia, não determinou a 

expedição de formal de partilha. Diante do requerimento formulado pela 

parte, plausível e despido de qualquer vedação legal, ACOLHO os 

presentes embargos para reformar o decisum no sentido de fazer 

constar: "Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE formal de partilha, nos 

termos acordados, salientando que a própria parte providenciará o 

registro do título, pois sua incumbência (especialmente pela qualificação 

registral dos demais documentos necessários)” No mais, a sentença 

proferida permanece inalterada. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000576-83.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FABRICIO KELM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda-se a Secretaria com as conferências determinadas no 

artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando 

as providências que se fizerem necessárias. De início, verifico que os 

autos de execução em apenso já se encontra suspensos em razão de 

decisão proferida naquele feito. Com fundamento nos arts. 6º e 10º do 

CPC, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão 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. 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. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

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. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) 

e do C. STJ (AgRg no REsp nº 1376551/RS). Por fim, registro que existindo 

a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado 

nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo as partes, na 

mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na designação de 

audiência para a realização de autocomposição ou apresentar proposta 

escrita de acordo, na forma do artigo 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000101-30.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIEL LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos. Indefiro o pedido de ID. 22576466, uma vez que não há qualquer 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não se possa 

aguardar o regular trâmite até a solução definitiva do mérito, revelando-se, 

inclusive, temerária a análise de tal pedido antes da oitiva da parte 

demandada. Cumpra-se, integralmente a decisão já proferida. Após, 

conclusos para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-10.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FABRICIO KELM (EXECUTADO)

 

Vistos. Mantenho a suspensão da presente execução, conforme decisão 

de ID. 28771591, até o deslinde dos embargos à execução em apenso ou 

ulterior deliberação judicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000021-32.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIVALDO DE PAULA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão e Citação (02 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-02.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI BALKE (EXECUTADO)

ROSANE BALKE (EXECUTADO)

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXECUTADO)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça (03 atos a serem cumpridos na Comarca de 

Rondonópolis/MT), no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca", e após, o recolhimento da 

guia comprovar nos autos o seu pagamento. Informo ainda que, em 

cumprimento à Portaria CGJ n. 142 de 08/11/2019, e tendo em vista que os 

Requeridos residem em outra comarca, o Mandado será encaminhado 

para a Central de Mandados daquela comarca para ser cumprido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000253-44.2020.8.11.0080
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Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY OAB - PR24669 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE (REQUERIDO)

JUSSEMARA MATTE - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de penhora e avaliação e intimação (02 atos a 

serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000294-11.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN MOSCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) 

dias, recolha os honorários periciais, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-03.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Verifica-se que o(s) advogado(s) subscritor(es) da petição inicial 

indica(m) número de inscrição em Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB de outro estado. O art. 10, §2º, da Lei 8.906/1994 – Estatuto 

da Advocacia, impõe que o advogado deva manter uma inscrição 

suplementar na seccional local da Ordem quando passar a exercer a 

advocacia habitualmente em estado diverso de onde mantém sua inscrição 

principal. A Lei diz que é habitual o exercício da advocacia quando há mais 

de cinco ações distribuídas por ano. Assim, intime-se a parte autora, por 

seu(s) advogado(s), para que, alternativamente, como emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 dias: (i) comprovar que não possui mais de cinco 

ações distribuídas neste ano no Estado do Mato Grosso, ou (ii) informar o 

número de inscrição suplementar na Seccional do Estado de Mato Grosso 

ou, ainda, (iii) proceder com a regularização da capacidade postulatória, 

sob pena de indeferimento da inicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-15.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TOMAZONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo o não preenchimento dos 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

colacionando aos autos documento oficial que comprove o indeferimento 

administrativo e do comprovante de residência recente (últimos três 

meses) em nome da parte autora, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros (pai, mãe, marido etc.), deverá 

estar acompanhado de declaração assinada com firma reconhecida em 

tabelionato de notas, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, 

não obstante as razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total 

ausência de comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, 

pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que quando se concede o 

benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente quando não há 

sequer um documento que indique alegada insuficiência financeira. Há de 

se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o 

Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do 

CPC é relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Ressalte-se que embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no mesmo prazo 

da emenda (quinze dias), sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia 

das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas 

de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia 

dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-29.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PABLINEE VANESSA VASCONCELOS SILVA GALVAO (AUTOR(A))

IRIS FERNANDES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMERO NETO (REU)

ROMMER LOTEADORA LTDA - ME (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 
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gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-09.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda-se a Secretaria com as conferências determinadas no 

artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando 

as providências que se fizerem necessárias. Com fundamento nos arts. 

6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão 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. 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. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

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. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) 

e do C. STJ (AgRg no REsp nº 1376551/RS). Por fim, registro que existindo 

a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado 

nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo as partes, na 

mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na designação de 

audiência para a realização de autocomposição ou apresentar proposta 

escrita de acordo, na forma do artigo 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-91.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda-se a Secretaria com as conferências determinadas no 

artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando 

as providências que se fizerem necessárias. Com fundamento nos arts. 

6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão 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. 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. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

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. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) 

e do C. STJ (AgRg no REsp nº 1376551/RS). Por fim, registro que existindo 

a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado 

nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo as partes, na 

mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na designação de 

audiência para a realização de autocomposição ou apresentar proposta 

escrita de acordo, na forma do artigo 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-67.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZI MARGARETI TAVARES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo o não preenchimento dos 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

colacionando aos autos documento oficial que comprove o indeferimento 

administrativo e do comprovante de residência recente (últimos três 

meses) em nome da parte autora, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros (pai, mãe, marido etc.), deverá 

estar acompanhado de declaração assinada com firma reconhecida em 

tabelionato de notas, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, 

não obstante as razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total 

ausência de comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, 

pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 
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demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que quando se concede o 

benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente quando não há 

sequer um documento que indique alegada insuficiência financeira. Há de 

se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o 

Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do 

CPC é relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Ressalte-se que embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no mesmo prazo 

da emenda (quinze dias), sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia 

das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas 

de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia 

dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-07.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO PRATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BURNIER (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando-se que constam dos autos elementos a justificar a 

concessão do benefício de parcelamento das custas processuais, nos 

termos do art. 98, § 6 do CPC e do art. 468 da CNGC-MT, DEFIRO o pedido 

de parcelamento requerido em 06 (seis) parcelas iguais e fixas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a comprovação nos autos, devendo a parte 

exequente estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 

do CPC/15. Intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

realize o depósito referente a 1º parcela das custas judiciais. Ressalte-se 

que a parte beneficiada pelo parcelamento das custas judiciais deverá 

realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês no site do 

Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, consignando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo a parte exequente adimplido com a integralidade das custas e 

taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1º parcela, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34093 Nr: 1180-37.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJe, para que informe nos autos se renuncia ao 

valor excedente ou requer a expedição de precatório, uma vez que o valor 

atualizado de R$ R$ 18.122,67, ultrapassou 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), conforme Lei 10.656/2017 e 

Provimento 20-2020-CM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34796 Nr: 1591-80.2014.811.0080

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJe, para que informe nos autos se renuncia ao 

valor excedente ou requer a expedição de precatório, uma vez que o valor 

atualizado de R$ 15.704,12, ultrapassou 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), conforme Lei 10.656/2017 e 

Provimento 20-2020-CM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 2780-25.2016.811.0080

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJe, para que informe nos autos se renuncia ao 

valor excedente ou requer a expedição de precatório, uma vez que o valor 

atualizado de R$ 16.044,70, ultrapassou 100 (cem) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), conforme Lei 10.656/2017 e 

Provimento 20-2020-CM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47276 Nr: 1242-72.2017.811.0080

 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: FRANCISCO RIBEIRO ABREU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, via Dje, para que 

se manifeste sobre a proposta de acordo de ref. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 4627-91.2018.811.0080

 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: DEMÉTRIO SILVA DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

da causa. A exigibilidade é suspensa em razão do deferimento da 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000179-87.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO FELIPE SCHNEIDER (REU)

MAIARA AGUIAR CARDOSO SCHNEIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo a petição inicial. Considerando-se a existência de conexão 

deste feito com os autos de nº 1000018-77.2020.8.11.0080, determino o 

seu apensamento. Secretaria: Providenciar a associação deste processo 

com aquele referido. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA É necessário 

ter como norte que a posse de imóvel público somente se legitima mediante 

concessão, permissão ou autorização. Fora dessas hipóteses, verifica-se 

esbulho, consubstanciada em invasão de área pública de forma totalmente 

contrária ao direito, a moral e aos bons costumes. No que tange à 

natureza da posse dos ocupantes de área pública, mister consignar que o 

esbulhador de imóvel público é sempre DETENTOR, jamais possui posse. 

Por conseguinte, o esbulhador de coisa pública é mero fâmulo da posse. 

Ademais, ao ente público fica dispensada a demonstração anterior de 

posse, necessitando apenas comprovar a propriedade, resolvendo-se a 

questão na chamada “posse jurídica”, exercida de forma presumida pelos 

entes públicos. Nesse diapasão, é o entendimento da jurisprudência pátria: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. 

Estando indicada com precisão a área sobre a qual se busca a proteção 

possessória, não há que se falar em inépcia da inicial por falta de objeto. 

Tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, não havendo 

necessidade da demonstração da posse anterior pelo poder público. A 

ocupação do bem público por particular se constitui em mera detenção, 

não gerando direitos possessórios. Para haver composse, os direitos 

possessórios devem estar no mesmo plano jurídico. APELO IMPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70004519450, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 

22/02/2005)” “MANUTENÇÃO DE POSSE. AREA VERDE. POSSE 

PERMANENTE, DECORRENTE DO DOMINIO, EXERCIDA PELO PODER 

PÚBLICO MUNICIPAL. MERA TOLERANCIA QUANTO A OCUPACAO 

PRECARIA. DESTINACAO AO IMOVEL, PELO DEMHAB. 

REASSENTAMENTO EM MELHORES CONDICOES ASSEGURADO. 

SENTENCA DE IMPROCEDENCIA, NA ORIGEM. APELO IMPROVIDO. 

UNANIME. (6FLS.)”. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 599100773, DÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: CLÁUDIA 

MARIA HARDT, JULGADO EM 15/10/2001)." Deste modo, inexistindo 

posse, mas sim mera detenção da parte ré, pelo atual ocupante, é 

perfeitamente possível a concessão da liminar initio litis, não havendo que 

falar em obrigatoriedade da realização da audiência de justificação prévia. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 562 do CPC, CONCEDO A 

TUTELA PROVISÓRIA para determinar a reintegração do ente público 

municipal na posse do imóvel descrito na inicial, devendo o réu se abster 

de adentrar ou ocupar o local. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) para o caso de transgressão desta decisão, a 

fim de evitar nova turbação ou esbulho (art. 555, parágrafo único, I, do 

CPC). Expeça-se mandado de reintegração de posse, consignando a 

existência da multa em caso de nova turbação ou esbulho, ficando 

autorizado ainda o uso de força policial, em caso de necessidade. O prazo 

para desocupação voluntária é de 15 (quinze) dias úteis. Após, 

INTIMEM-SE a parte requerida, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 564, parágrafo único, do CPC). 

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-70.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES DE JESUS TOSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000881-70.2019.8.11.0079. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

SOARES DE JESUS TOSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Vistos. DECLARO encerrada a 

fase postulatória. Deixo de apreciar as preliminares deduzida pelo 

requerido, vez que se confundem com o mérito, devendo ser analisadas 

em sede de sentença. Por sua vez, declaro o processo SANEADO nos 

seguintes termos: 1. É incontroverso nos autos o fato de ter ocorrido os 

saques na conta da autora, o que ocorreu por meio dos cheques em 

discussão. 2. Porém, ainda é questão de fato controvertida a existência de 

eventual falsificação na assinatura dos cheques (conduta ilícita), vez que 

a autora nega veementemente ter emitido as respectivas cártulas. 

Ademais, também é controvertida a existência de prévia e legítima 

inscrição o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme deduzido pela requerida (Súmula 385, STJ). 3. A questão de 

direito relevante consiste em aplicar o regime jurídico da responsabilidade 

civil (dano moral e material), sob a égide da relação jurídica de consumo, 

decorrente de vício na prestação de serviço bancário (arts. 186 e 917 do 

CC, art. 18 e seguintes do CDC, bem como Súmulas 297 e 479 do STJ). 

Trata-se de ônus da requerida provar que o serviço não foi prestado de 

forma defeituosa ou que houve culpa exclusiva da autora ou de terceiros 

em eventuais danos gerados (art. 14, § 3º, do CDC). INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias, acerca do eventual 

interesse na produção probatória, ocasião em que eventual requerimento 

deverá ser devidamente fundamentado e justificado, sob pena de 

indeferimento. Desde já, DEFIRO a juntada de eventual perícia criminal 

realizada para auferir a legitimidade das assinaturas lançadas nos 

cheques em discussão (art. 372, CPC), decorrente do boletim de 

ocorrências juntado nos autos (id. 22587082). Oportunamente, conclusos 

para deliberação acerca da instrução dos autos. Às providências, 

impulsionando devidamente o feito. Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000814-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON TOMAZZELLI BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (REU)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA RUA CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – 

CEP.: 78.275-000 - FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 

1000814-89.2019.8.11.0052 AUTOR(A): EDILSON TOMAZZELLI 
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BARBOSA REU: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 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, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes as em epígrafe, em que pugna(m) o requerente, entre pedidos 

outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita, em que pese 

seja servidor público do Estado de Mato Grosso – agente do sistema 

penitenciário -, ter em seu nome 2 (dois) veículos registrados junto ao 

Detran – NISSAN/KICKS SL CVT – MODELO 2018 – e I/NISSAN FRONTIER 

XE X4 – MODELO 2019 -, assim como ter por objeto contrato de direito de 

uso de unidade hoteleira (resort), o que aparentemente demonstra não 

ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de recurso financeiro tal como tenta(m) 

fazer crer. Não bastasse isso, trato de “típica” ação a ser distribuída e 

processada perante o Juizado Especial Cível da Comarca, o que ocorreria 

sem a exigência de custas, taxas, despesas processuais e condenação 

em honorários advocatícios de sucumbência na “primeira instância” - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre 

eventual e efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às providências. 

De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 19 de abril de 2020 - 20:59:28. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-87.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juizo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA RUA CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – 

CEP.: 78.275-000 - FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 

1000937-87.2019.8.11.0052 REQUERENTE: AGUIMAR DA SILVA 

TOMAZELLI REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI ALVES Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – NCPC, art. 719 e ss. - HOMOLOGAÇÃO DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL – NCPC, art. 725, VIII -, tendo como 

INTERESSADOS AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI e PEDRO HENRIQUE 

TOMAZELLI ALVES, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e a homologação de 

autocomposição/acordo extrajudicial firmado. Juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. In limine, esclareço que ao magistrado é dado perquirir sobre 

as condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

– CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que 

o Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Assim, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA apenas em favor do interessado PEDRO HENRIQUE 

TOMAZELLI ALVES. Diversamente, em relação ao interessado AGUIMAR 

DA SILVA TOMAZELLI, verifico que afirma residir em casa/imóvel próprio, 

tem registrado em seu nome junto ao Detran 2 (dois) veículos – motocicleta 

– HONDA NXR 150 BROS ES – 2011 – e automóvel FIAT ARGO 2020 -, é 

servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso com 

remuneração que permite o pagamento/adimplemento das custas, taxas e 

despesas judiciais do processo de sua atribuição no processo, fazendo-o 

sem que isso consista no sacrifício para manutenção da própria parte ou 

de sua família e, mediante justificativa, de forma parcelada. Portanto, 

presente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput –, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Processe em 

segredo de justiça – NCPC, art. 189 - e com as cautelas necessárias. A 

petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte requerente/interessada pugna 

por questão expressa no NCPC, art. 719 e ss., razão pela qual 

DETERMINO o regular processamento da ação, não sendo o magistrado 

“obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em 

cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna” - 

NCPC, art. 723, parágrafo único. A Fazenda Pública somente será ouvida 

nos casos em que tiver interesse, não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 

722. Não é necessária a prévia intimação do(a) representante do 

Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, intervenha como 

fiscal da ordem jurídica – NCPC, art. 721 -, diante da ausência de interesse 

de incapaz – NCPC, art. 178, II -, bem como ser desnecessária a 

intervenção ministerial em ações de separação e divórcio, consensual ou 

litigioso, exceto quando existir interesse de incapaz em jogo, deixando as 

questões relacionadas a esses feitos a cargo da autonomia privada dos 

cônjuges, assim como existir previsão expressa de que “Nas ações de 

família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de 

incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo” - 

NCPC, art. 698. A matéria fática veio comprovada por documentos e 

evidencio despiciente a designação de audiência de instrução ou a 

produção de outras provas - NCPC, art. 373, I -, mormente porque o 

magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, 

inclusive, indeferir a produção de provas que entender desnecessárias - 

NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação de zelar pela rápida solução 

do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c NCPC, art. 139, II. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. As partes/interessados objetivam a 

homologação de autocomposição extrajudicial firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado – NCPC, art. 

725, VIII. Nos termos do Enunciado n. 358 da Súmula do STJ, "O 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 
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sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos". Os interessados esclarecem que AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI 

é genitor/pai biológico de PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI ALVES, aquele 

quem se comprometeu com alimentos em favor deste durante anos, o qual 

é descontado em folha de pagamento – processo n. 

912-09.2010.811.0052 (13070) -, contudo, em decorrência da maioridade 

civil e pelo fato de ter saúde para promover o próprio sustento, ausente 

motivação para a continuidade da obrigação alimentar, porque não 

ingressou em curso superior que seja capaz de ensejar a manutenção da 

obrigação alimentar, ACORDAM com a exoneração da obrigação alimentar 

daquele em relação ao filho/descendente PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI 

ALVES e pugnam que seja oficiado ao Tribunal de Justiça do Estado para 

o cancelamento do desconto em folha. O advento da maioridade, por si, 

não é suficiente para o rompimento automático da obrigação alimentar 

decorrente do vínculo de sangue. Contudo, aparentemente há 

concordância dos interessados quanto à supressão do pagamento 

mensal, bem como informação no sentido de que o filho atingiu a 

maioridade civil, consegue se sustentar, o que afastaria a necessidade de 

quem recebe, e não cursa ensino superior, fatos afirmados permitem a 

exoneração do pai biológico/genitor em relação aos alimentos a que 

obrigado. Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores/partes são titulares 

do direito que dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, 

III, “b”. Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata (50% - cinquenta por cento) – 

NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em relação ao 

interessado PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI ALVES 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 trato 

de procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Ademais, DETERMINO expedição de 

ofício ao setor de Recursos Humanos – RH do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, esclarecendo a exoneração desses alimentos 

descontados/pagos em favor de PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI ALVES e 

a necessidade/possibilidade do cancelamento dos descontos mensais em 

folha de pagamento de AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI. Na forma 

prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em atendimento ao 

disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da Nomeação de Defensor 

Dativo -, nomeio o(a) Dr (a). MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 

13.290-A, para que atue como advogado(a) na causa em favor do 

interessado PEDRO HENRIQUE TOMAZELLI ALVES e, atento ao decidido 

no Tema/Repetitivo n. 984 do STJ, disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007 – OAB/MT -, diante dos 

serviços de advocacia que foram prestados pelo profissional nomeado, 

arbitro honorários devidos ao profissional pelo Estado de Mato Grosso no 

importe de 4 (quatro) URHs, considerando que é dever prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal e que o advogado que regularmente 

cumpre esse munus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho 

realizado - art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 -, sendo inconcebível que o 

Estado – na medida em que não implementou adequadamente o serviço de 

Defensoria Pública – se locuplete do trabalho alheio, devendo ser 

expedida a certidão de crédito em favor do profissional pela decorrência 

da conclusão da prestação dos serviços. Após o trânsito em julgado – 

NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o 

necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida 

ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações 

devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado, prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta 

pela legislação processual – NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. P. I. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 19 de abril de 2020 - 23:46:04. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-14.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. G. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000086-14.2020.8.11.0052. 

REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA REQUERIDO: GEANE KELY 

GONCALVES NOGUEIRA Aqui se tem pedido de Homologação de Termo 

de Acordo Extrajudicial, ajuizado por Paulo Cesar da Silva e Geane Kely 

Gonçalves Nogueira, ambos devidamente qualificados nos autos. Alegam 

os autores que foram casados por aproximadamente 07 (sete) anos, e do 

casamento tiveram um filho por nome Gustavo Gonçalves Nogueira da 

Silva, nascido em 02/07/2017. Pactuaram que a guarda será exercida de 

forma compartilhada, devendo o genitor pagar a título de alimentos 47% 

(quarenta e sete por cento) do valor do salário mínimo, que atualmente 

perfaz o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), realizando o pagamento 

todo dia 10 (dez) de cada mês. Instado a se manifestar, o membro do 

parquet perante evento de ID nº 31030711, se mantém favorável ao 

acordo entabulado entre as partes, tendo em vista, estarem resguardados 

todos os direitos das crianças, requerendo o julgamento do feito com 

fulcro no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Não havendo óbice quanto ao pleito de 

homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante 

o exposto, 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. 

Sem custas. Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo em condição de findo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000693-61.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON GUERREIRO (REQUERENTE)

EDILSSA DO NASCIMENTO SANTOS GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000693-61.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

VANDERSON GUERREIRO, EDILSSA DO NASCIMENTO SANTOS 

GUERREIRO REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT 

Defiro o pedido do membro do parquet acostada perante evento de ID nº 

29425951, fixo prazo de 15 dias para que os autores esclareçam a 

ausência de tratativas a respeito da prestação alimentícia, despesas 

extraordinárias, guarda e visitas. Intime-se. Cumpra-se. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000047-17.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CARVALHO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VAGNER VIEIRA REIS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000047-17.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

GISELE CARVALHO ALVES DA SILVA Aqui se tem Ação de Guarda, 

Pensão Alimentícia e visitas proposta por Gisele Carvalho Alves da Silva e 

Vagner Vieira Reis. Em uma análise minunciosa dos autos, verifica-se que 

as partes não estão devidamente qualificadas nos autos. Por esses 

motivos, Fixo prazo de 15 dias, para que as partes emendem a petição 

inicial, apresentado sua qualificação completa, especialmente quanto à 

indicação da profissão, sob o risco de indeferimento da petição inicial. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BATISTA DA SILVA OAB - 031.248.131-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000670-18.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

G. B. D. REPRESENTANTE: LUCIANA BATISTA DA SILVA REU: JAKS DIAS 

DE AMORIM Aqui se tem Ação de Execução de Alimentos proposta por G. 

B. D., representado por sua genitora Luciana Batista Dias em desfavor de 

Jaks Dias Amorim. As partes entabularam acordo referentes aos alimentos 

da criança, onde após o inadimplemento por parte do requerido, a genitora 

propôs esta execução de alimentos. Decisão determinando a emenda da 

inicial perante evento de ID. nº 23019063, sendo esta desatendida na 

petição acostada perante evento de ID nº 24085467, novamente este juízo 

determinou a emenda a inicial no evento n° 25435162, sendo arrolado pela 

parte os documentos requisitados no evento de ID nº 26171802. Recebida 

a inicial perante evento nº 28747724, fora espedida a intimação do 

requerido ao pagamento dos alimentos sob risco de prisão. As partes 

acordaram em relação aos alimentos em atraso, se obrigando o requerido 

a pagar 2 (duas) prestações no valor de R$ 329,49(trezentos e vinte e 

nove reais e quarenta e nove centavos). Instado a se manifestar, o 

membro do parquet perante evento de ID nº 30514072, se mantém 

favorável acordo entabulado entre as partes, tendo em vista, estarem 

resguardados todos os direitos das crianças, requerendo o julgamento do 

feito com fulcro no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Não havendo óbice quanto ao pleito de 

homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante 

o exposto, 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. 

Sem custas. Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo em condição de findo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000033-33.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. J. (REQUERENTE)

J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000033-33.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

ADRIANA SOUZA DE JESUS, JOSE DOS SANTOS Aqui se tem termo de 

acordo extrajudicial proposto por Adriana Souza de Jesus e José dos 

Santos . Fixo prazo de 15 dias para que as partes apresentem cópia da 

petição inicial assinadas por ambos cônjuges, nos termos do artigo 731 

CPC. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000938-72.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000938-72.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: CLEIDE ALVES DE MOURA REQUERIDO: VANDERLEI 

BARBOSA DE OLIVEIRA Aqui se tem termo de acordo extrajudicial 

proposto por Cleide Alves de Moura e Vanderlei Barbosa de Oliveira. As 

partes acordam a respeito de Pensão Alimentícia, guarda e Visitas da filha 

Érica Beatriz Alves de Oliveira. Em relação a guarda, fica estabelecido que 

esta será exercida pela genitora da menor, ademais, o genitor pagará a 

título de alimentos o importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, 

correspondente atualmente a R$ 200,00 (duzentos reais), devendo estes 

serem pagos até o dia 12 (doze) de cada mês, arcando o genitor ainda 

com os gastos extraordinários no importe de 50% (cinquenta por cento) 

dos referidos gastos. Decisão determinando a emenda da inicial perante 

evento de ID. nº 28011034, sendo esta atendida no evento de n° 

29289424. A Inicial fora recebida conforme evento de ID nº 29307147. 

Instado a se manifestar, o membro do parquet perante evento de ID nº 

30835184, se mantém favorável ao acordo entabulado entre as partes, 

tendo em vista, estarem resguardados todos os direitos das crianças, 

requerendo o julgamento do feito com fulcro no artigo 487, III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. É o relatório. Fundamento e Decido. Não 

havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que é 

caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, 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. Sem custas. Encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo em condição de findo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000148-54.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. M. (REQUERENTE)

A. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000148-54.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

GILMAR OLIVEIRA MORAES, ALEXANDRA LAET DE ABREU Aqui se tem 

termo de acordo extrajudicial proposto por Gilmar Oliveira Moraes e 

Alexandra Laet de Abreu. Fixo prazo de 15 dias para que as partes 

apresentem cópia da petição inicial assinada por ambos os cônjuges, nos 

termos do artigo 731 CPC Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000237-77.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

M. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000237-77.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

GILMAR RAMOS DOS SANTOS, MARLENE CAETANA DE OLIVEIRA Fixo 

prazo de 15 dias para que as partes apresentem cópia da petição 

assinada por ambos os cônjuges, nos termos do artigo 731 CPC. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000890-16.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENTO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000890-16.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: MARCOS BENTO CLEMENTE REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN SENTENÇA 

Relatório Aqui se tem ação de indenização por Danos Morais proposto por 

Marcos Bento Clemente em desfavor do Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT. Antes da citação da parte 

requerida, a parte autora alegou erro quando da distribuição da ação, 

requerendo a desistência dos autos. É o relatório. Decido. Não havendo 

óbice quanto ao pleito, DEFIRO o pedido formulado pela parte e 

HOMOLOGO a desistência, extingo o processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, em face da desistência da ação. Sem custas. Arquive-se. P.R.I.C. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-32.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. J. (REQUERENTE)

B. N. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000391-32.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: BRUNA NAYARA PEDRO DE SOUZA, SIDNEI AQUINO DE 

JESUS Aqui se tem Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial 

proposta por Bruna Nayara Pedro de Souza e Sidinei Aquino de jesus, 

ambos qualificados nos autos. Devidamente intimada para emendar a 

inicial perante evento nº 25785724, a parte requerente deixou transcorrer 

o prazo para manifestação in albis, conforme verifica-se perante certidão 

de n° 31231532. Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais. Encaminhem-se 

os presentes autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das anotações e formalidades de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000437-21.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. G. D. O. (REU)

L. F. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000437-21.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ADINEI GONCALVES RAMOS REU: LOURRAINY FIALHO RAMOS, LUY 

THIERRY GONÇALVES DE OLIVEIRA Defiro o pleito juntado ao evento de 

ID. nº 29061893, intime-se a parte autora para apresentar o endereço 

atualizada da requerida Lourrainy Fialho Ramos no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-34.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000462-34.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, a perícia agendada para o dia 

3/4/2020, fica reagendada para a data de 4/6/2020, a partir das 08:00 

horas.. RIO BRANCO, 22 de abril de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000604-38.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, a perícia agendada para o dia 3/4/2020, fica 

reagendada para a data de 4/6/2020, a partir das 08:00 horas.. RIO 

BRANCO, 22 de abril de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 2965-16.2017.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nubia Alves de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria Conjunta n. 281/2020, que prorrogou a suspensão 

dos prazos processuais e da modalidade de teletrabalho do Tribunal de 

Justiça e das Comarcas, até o dia 30 de abril de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 28 de maio de 2020, às 10h30 horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimem-se as partes através do seu advogado.

 Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51530 Nr: 916-65.2018.811.0052

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Batista Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria Conjunta n. 281/2020, que prorrogou a suspensão 

dos prazos processuais e da modalidade de teletrabalho do Tribunal de 

Justiça e das Comarcas, até o dia 30 de abril de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 18 de junho de 2020, às 9h horário oficial do Estado 
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de Mato Grosso.

 Intimem-se as partes através do seu advogado.

 Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62854 Nr: 3479-95.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamila Lorraine Penariol de Oliveira, Chrystian 

Mateus Alves da Silva, John Leydson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Josadabe Chaves Caetano - OAB:22.515/O, 

Maxsuelber Ferrari - OAB:26680

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão de CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA, mantenho 

a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva. AGUARDE-SE a realização da audiência outrora 

aprazada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000894-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENTO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 impugnar a contestação, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 22/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JODEAN SANTOS GUIDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000302-09.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JODEAN SANTOS GUIDINI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Aqui se tem ação de compensação por 

dano moral por falha na prestação de serviços, proposta por Jodean 

Santos Guidini em face de Tim Celular S.A. A parte autora alegou, em 

síntese, falha na prestação dos serviços de telefonia móvel ofertado pela 

parte requerida que lhe causaram transtornos irreparáveis (de ordem 

moral e material), porquanto, em razão da ausência de sinal telefônico do 

05/02/2019 até 10/02/2019, teve suas comissões em vendas 

consideravelmente inferiores em comparação a outros meses. Ante tais 

asserções, a parte autora requereu a procedência da demanda, para o fim 

de condenar a parte requerida à compensação por dano moral. A parte 

autora pugnou, ainda, pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC. Realizada a audiência de conciliação, não houve 

compensação. A parte requerida, em sua contestação, arguiu as 

preliminares de falta de formação do litisconsórcio necessário (inserção 

da agência reguladora no polo passivo) e complexidade da causa, sob a 

justificativa de haver a necessidade de prova técnica para apurar a 

inoperabildiade da linha telefônica. Pugnou, também, pela regularização do 

polo passivo. No mérito, alegou a inexistência de dano moral e, por fim, 

requereu a improcedência da demanda. A parte autora não apresentou 

impugnação à contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

retificação do polo passivo A parte requerida pediu a regularização do 

polo passivo para Tim S.A. A parte autora não impugnou o pedido. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido de regularização do polo 

passivo para constar Tim S.A. Proceda-se a Secretaria Judicial a 

regularização do polo passivo. DAS PRELIMINARES Do litisconsórcio 

passivo necessário Em relação à arguição de litisconsórcio passivo 

necessário, merece destacar que, se a parte autora está alegando um 

dano, apenas aqueles que são potencialmente os causadores do dano é 

que podem figurar no polo passivo. A ré alegou que seria a ANEEL 

litisconsórcio passivo necessário porque ele poderia falar nos autos a 

respeito da relação jurídica, argumento esse totalmente dissociado do 

conceito de litisconsórcio. É de se ver que, neste caso, havendo relação 

de consumo, pode o consumidor apresentar a demanda em face de 

qualquer legitimado da cadeia econômica, sem que isso fira o direito ao 

contraditório e ampla defesa, eis que o caso espelha a hipótese de 

responsabilidade pelo risco da atividade. Portanto, afasto a preliminar 

questionada. Da incompetência do Juizado Especial Cível – prova pericial 

A parte requerida arguiu a preliminar de incompetência dos juizados 

especiais por inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de 

prova técnica, com o objetivo de apurar a inoperabildiade a linha telefônica 

no período discutido nestes autos. Quando o artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, 

fala em complexidade da causa, ele traz conceito objetivo, e esse, por sua 

vez, é atinente as ocasiões descritas nos incisos do referido artigo. No 

aludido artigo e seus incisos não há menção à realização de perícia para 

que se configure a complexidade de uma causa, além do mais, o art. 35 da 

referida lei, permite que o juiz, quando a prova do fato exigir, inquirir 

técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 

técnico. O simples fato de a demanda necessitar, em tese, de perícia 

técnica, não significa ser ela, a causa, de maior complexidade ao ponto de 

retirar a competência dos Juizados Especiais. Nesse ponto, a parte 

requerida não apresentou qualquer elemento que demonstrasse que a 

suposta exigência de perícia técnica significasse, na espécie, maior 

complexidade da demanda a autorizar o deslocamento da competência 

pretendido. Assim, a alegação de inadmissibilidade do procedimento, sob o 

argumento de necessidade de prova pericial técnica, por si só, não afasta 

a competência do Juizado Especial Cível Portanto, afasto a preliminar de 

incompetência do rito adotado. Da inversão do ônus da prova A parte 

autora invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus 

consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista 

que a presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se 

faz a condução do feito em consonância com as regras consumeristas. 

Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se 

aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a 

relação retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da 

prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, 

mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou 

serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, 

distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a 

autora alegou ter relação jurídica com a parte requerida por meio da linha 

telefônica (65) 9 8152-7100. Todavia, conforme relatou na petição inicial, 

durante o período, que compreendeu os dias 05 a 10 de fevereiro, não 

conseguia realizar e receber chamadas regularmente, ainda sem receber 

e enviar mensagens de textos, nem utilizar os serviços de internet, com 

oscilações frequentes do sinal, resultando em prejuízos de ordem moral e 

material, porquanto supervisiona diretamente mais de 50 funcionários e 

autoriza a venda desses subordinados que atuam em 10 filiais espalhadas 

pela região do Vale do Jauru. A parte autora relatou que a indisponibilidade 

dos serviços de telefonia móvel prestados pela requerida afetou todos os 

usuários do município de Rio Branco-MT. Para demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações, a parte autora apresentou fatura 

mensal de sua linha telefônica, demonstrando indícios de relação jurídica 
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com a requerida, fato incontroverso entre as partes. Demais disso, 

constata-se a patente hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua 

alegação funda-se na inoperabildiade da linha telefônica em determinado 

período, de modo que a parte requerida, por tratar-se de empresa de 

telefônica móvel de grande porte, certamente poderá apresentar provas 

que demonstrem a disponibilização de seus serviços na área de cobertura 

e no período descrito na inicial. Portanto, ante à hipossuficiência técnica 

da parte autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à parte requerida o 

ônus de provar a improcedência do direito a parte autora ou que mais 

entender cabível. Em prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do 

feito. Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão 

ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SALAZAR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-45.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:JAIR SALAZAR 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIUSEPPE ZAMPIERI POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 22 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-25.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA LUIZ SEGANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000385-25.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA LUIZ 

SEGANTINI REQUERIDO: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Aqui se tem ação de compensação por dano moral, 

proposta por Adriana Aparecida Luiz Segantini em face Unimed Vale do 

Jauru Cooperativa de Trabalho Médico. A presente demanda versa sobre 

relação de consumo com inversão do ônus da prova deferido por este 

Juízo, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, a autora pugnou 

pela produção de prova testemunhal, ao passo que a parte requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o 

pedido da parte autora que consiste na produção de prova testemunhal. 

Todavia, neste momento, deixo de designar data e horário para a 

audiência de instrução que terá por finalidade a oitiva das testemunhas, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

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

Mato Grosso, conforme de Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020. Mantenham-se os autos em Secretaria. Com o fim da suspensão 

dos prazos processuais, tornem-me os autos conclusos para designar 

audiência de instrução. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000525-59.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARTINS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM 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 DECISÃO Processo: 

1000525-59.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ZILMA MARTINS DE MOURA 

REQUERIDO: TIM S/A Aqui se tem ação de compensação por dano moral 

por falha na prestação de serviço, proposta por Zilma Martins de Moura 

em face de Tim S.A. A presente demanda versa sobre relação de 

consumo com inversão do ônus da prova deferido por este Juízo, nos 

termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Intimadas a especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, a autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, ao passo que a parte requerida pugnou pelo 

depoimento pessoal da requerente. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido da parte 

requerida que consiste no depoimento pessoal da autora. Todavia, neste 

momento, deixo de designar data e horário para a audiência de instrução 

que terá por finalidade colher o depoimento pessoal da autora, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

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

Mato Grosso, conforme determinações previstas na Portaria-Conjunta n. 

249, de 18 de março de 2020. Mantenham-se os autos em Secretaria. Com 

o fim da suspensão dos prazos processuais, tornem-me os autos 

conclusos para designar audiência de instrução e determinações de que 

tratam o artigo 385 do Código de Processo Civil. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-93.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

CELIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

oc ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000471-93.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ODAIR JOSE MONTEIRO, 

CELIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Aqui se tem ação de obrigação de fazer cumulada com compensação 

por dano moral. Realizada a audiência de conciliação, não houve 

composição. A parte requerida, em sua contestação, arguiu a preliminar 

de carência da ação por falta de interesse de agir e impugnou o pedido de 

assistência judiciária gratuita. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR 

Da carência da ação – falta de interesse de agir A parte requerida arguiu 

a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, sob o 

argumento de que não cometeu ato ilegal. A preliminar arguida 

confunde-se com o mérito, razão pela qual com ele será apreciada. Da 

impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita Não assiste razão 

ao impugnante. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A 
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pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á 

verdadeira a alegação de pobreza, na acepção jurídica da palavra, 

realizada por pessoa exclusivamente natural. Assim, é direito tanto da 

pessoa natural como da pessoa jurídica a gratuidade judicial, sendo que a 

declaração feita por pessoa natural, na inicial ou na contestação, 

presume-se como verdadeira. Já a da pessoa jurídica, tal alegação deve 

ser comprovada pela própria alegante. Quanto à alegação da pessoa 

natural, sendo ela presumida como verdadeira, é dever da parte 

impugnante comprovar que a mesma possui as condições financeiras de 

arcar com as custas do processo e eventuais condenações em 

honorários advocatícios. A simples alegação de que a impugnada não 

comprovou a insuficiência de recursos não justifica a presente 

impugnação, carecendo de elementos probatórios capazes de confrontar 

a declaração de hipossuficiência econômica feita pela parte autora. 

Demais disso, a presente demanda tramita sob o rito da Lei n. 9.099/95, de 

forma que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas e taxas ou despesas, nos termos do 

art. 54 da aludida lei. Assim, em razão de os efeitos da assistência 

judiciária gratuita, no Juizado Espacial, apenas serem analisado por 

ocasião de eventual recurso, não há prejuízo no prosseguimento do feito. 

Portanto, rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada 

pela parte requerida. Da inversão do ônus da prova Os autores invocaram 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, 

especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista que a 

presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a 

condução do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses 

termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é 

"ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas 

sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que os autores 

alegaram que, ao negociarem a dívida do seu cartão de crédito em uma 

agência bancária da requerida, receberam uma proposta para 

adimplemento no valor de R$ 750,00. Todavia, alegaram que, ao realizarem 

o pagamento, a quantia cobrada foi de R$ 1.083,70, diversa daquela 

proposta. Para demonstrar a verossimilhança das assertivas, os autores 

apresentaram cópia do Boletim de Ocorrência comunicando o fato objeto 

destes autos e comprovante de pagamento da quantia de R$ 1.083,70, 

assim como mensagens recebidas da requerida, via SMS, com valor 

diverso do adimplido. Demais disso, constata-se a patente hipossuficiência 

técnica dos autores em face da parte requerida, por ser esta última uma 

instituição financeira de grande porte, configurando no desequilíbrio 

concreto da presente relação de consumo, onde as circunstâncias 

indicam que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é 

extremamente difícil, cabendo à requerida apresentar elementos 

probatórios que estão ao seu alcance para o melhor deslinde do feito. 

Portanto, ante à hipossuficiência técnica dos autores, inverto o ônus 

probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e atribuo à parte requerida o ônus de provar a improcedência 

do direito dos autores ou que mais entender cabível. Em prosseguimento 

ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de 

produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos 

serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova 

pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as 

partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS BARROSO ALBERTO OAB - SP0238615A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000130-38.2017.8.11.0052. REQUERENTE: SELMA BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS LACTEOS LTDA Aqui se tem Reclamação Cível proposta por 

Selma Batista dos Santos em desfavor de Vencedor Indústria e Comércio 

de Produtos Lácteos LTDA. Objetiva a condenação do réu ao pagamento 

de valores correspondente à entrega de leite do mês de junho/2017, bem 

como indenização por danos morais. Realizada audiência de conciliação 

(ID 18630539). Contestação (ID 19767481), alegando preliminares de 

inépcia da petição inicial, bem como de falta de interesse de agir. É o 

relatório. Decido. O réu alegou, como preliminar de mérito, inépcia da inicial, 

bem como carência da ação, mas, por confundirem-se com o mérito da 

causa, com ele serão apreciadas. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em 

caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-70.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARQUES LOURENCO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000091-70.2019.8.11.0052. REQUERENTE: SIMONE MARQUES 

LOURENCO CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui se 

tem ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral, 

proposta por Simone Marques Lourenço Campos em face do Estado de 

Mato Grosso. A parte requerida, em sua contestação, arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda, em razão da ausência de provas. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

PRELIMINAR Da ilegitimidade passiva A parte requerida arguiu a 

ilegitimidade passiva do ente estadual. A preliminar arguida confunde-se 

com o mérito da causa, razão pela qual com ele será apreciada. Da 

inversão do ônus da prova A parte autora alegou, na petição inicial, ser 

funcionária pública estadual, e ter desempenhado o trabalho de orientação 

do Pacto do Ensino Médio do Governo Federal, voltado à formulação e 

implantação de políticas educacionais, nos meses de setembro e outubro 

do ano de 2014, fazendo jus à verba mensal no valor de R$ 700,00, a título 

de bolsa, conforme previsto nas regras de gestão do curso. Todavia, 

relatou não ter recebido tais verbas, razão pela qual requereu que o 

demandado fosse condenado ao pagamento de tais valores, assim como 

pela condenação à compensação por dano moral decorrido do evento 

danoso. Para o melhor deslinde do feito, e em observância ao princípio da 

primazia da resolução de mérito, verifica-se a necessidade de inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora. Com a vigência do novo Código 

de Processo Civil, permitiu-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do 

artigo 373, §1º, do CPC. No caso dos autos, tratando-se de ação de 

cobrança de verbas a título de bolsa de estudos intentada por servidora 
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pública, inverto o ônus da prova, de modo a atribuir à Administração 

Pública estadual a obrigação de demonstrar o adimplemento de tais verbas 

cobradas pela autora, por meio de ordem de pagamento e/ou outro meio 

utilizado pelo promovido, ou que o pagamento foi realizado em favor de 

Marlene Aparecida Batelo Batista (quem inicialmente desempenhava a 

atividade de orientação), pois a autora, normalmente, não possui meios 

materiais para demonstrar a inadimplência da demandado, que, por sua 

vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. Pode-se 

dizer que, o ente estatal, por ser gestor de contas públicas, possui maior 

facilidade de comprovar que realizou o pagamento das verbas pleiteadas 

na petição inicial à servidora pública, ora requerente. Portanto, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de 

prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. No caso 

de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes formular 

quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão. Após, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos para julgamento da lide no 

estado em que se encontra. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-75.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. SANT'ANA DA MOTA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO OAB - SP249573 (ADVOGADO(A))

BARBARA MENDES MARINI OAB - SP394233 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000414-75.2019.8.11.0052. REQUERENTE: VALDEMIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: M. H. SANT'ANA DA MOTA - ME Aqui se tem declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com compensação por dano 

moral. A presente demanda versa sobre relação de consumo com 

inversão do ônus da prova deferido por este Juízo, nos termos do art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90. A parte requerida, em sua contestação, a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido em relação à 

inexistência de relação de débito. A parte autora apresentou impugnação 

à contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR 

Da inépcia da ação – ausência de pedido A parte requerida aduziu, em 

síntese, que os boletos de cobranças os quais o autor busca que sejam 

declarados inexistentes, foram enviados de forma equivocada e já foram 

cancelados e dado baixa pela empresa requerida. Contudo, no mérito, 

sustenta a existência de relação jurídica com o requerido. Portanto, a 

preliminar arguida pela requerida confunde-se com as razões de mérito, 

razão pela qual com ele será apreciada. Em prosseguimento ao feito, fixo 

o prazo de 15 dias para as partes especificarem as provas que ainda 

prendam produzir, justificando sua pertinência, sob risco de indeferimento. 

Se pretender-se prova técnica, poderão indicar assistente técnico e 

formular quesitos, sob o risco de preclusão. Se a pretensão for de prova 

testemunhal, deverão observar os artigos 455 e seguintes do CPC, sob o 

risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo 

sem manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento antecipado da lide. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000339-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(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):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000339-70.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte 

autora pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita para fins 

de interposição de recursal inominado. No caso em exame, consta-se que 

a parte autora ostenta a qualificação de advogada, razão pela qual lhe foi 

oportunizada a apresentação de outros elementos para fins de avaliação 

da hipossuficiência econômica e doméstica. A parte autora apresentou as 

2 (duas) últimas declarações de imposto de renda (ano-calendário 2017 e 

2018) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Oportunizada a 

apresentação de outros elementos para auferir a hipossuficiência 

econômica declarada, a parte autora trouxe novos documentos aos autos, 

contudo, não obteve êxito em demonstrar que não tem condições de arcar 

com as custas processuais, ainda que momentaneamente. Isso porque, 

conforme se extrai dos autos, a parte autora possui rendimentos 

tributáveis anuais em cerca de R$ 29.000,00. Demais disso, ostenta a 

qualificação profissional de advogada Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Diante disso, fixo à parte autora o prazo 

impreterível de 15 (cinco) dias para efetuar o recolhimento das custas 

devidas em razão da interposição de recurso, e comprovar nos autos, sob 

risco de não envio dos autos (artigo 1.007 do CPC). Com a comprovação 

do preparo, e independente de nova decisão, porquanto tempestivo, 

remetam-se os autos à eg. Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso, para apreciação do com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-96.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000335-96.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ALEX RODRIGUES PAIXAO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Aqui se tem ação de rescisão de contrato e restituição de valores 

cumulado com pedido de danos morais proposto por Alex Rodrigues 

Paixão em desfavor de Multmarcas Administradora de Consórcio LTDA. A 

parte autora alegou que adquiriu uma cota de consórcio referente a um 

veículo no valor de R$225.859,14, tendo efetuado o pagamento de 

R$7.867,87, cuja proposta supostamente enganosa. Objetivou que seja 

declarado rescindindo o contrato de consórcio e reembolso dos valores 

recebidos, condenação da reclamada no pagamento de valores referente 

a indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus da prova. 

Em contestação, o requerido alegou preliminar de incompetência em razão 

do valor da causa, bem com de carência de ação. Impugnação à 

contestação refutando as alegações do requerido. É o relatório. Decido. 

DAS PRELIMINARES PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO 

VALOR DA CAUSA O réu arguiu preliminar de incompetência em razão do 

valor da causa, com a consequente extinção do processo, sem resolução 

de mérito, tendo em vista que a autora objetiva a rescisão do contrato de 

consórcio, devendo o valor da causa corresponder ao valor do contrato. 

A parte autora requereu o afastamento da preliminar porque o objeto 

pretendido de restituição é o valor de R$7.867,57, parte controvertida. 

Assiste razão ao réu. O Código de Processo Civil preconiza que o valor da 

causa, na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, será o valor 

do ato ou de sua parte controvertida. No caso dos autos, a pretensão da 

parte autora constitui na rescisão de um contrato, alegando nulidade total 

dele, que foi avaliado em mais de R$ 200.000,00, motivo pelo qual deve o 

valor da causa corresponder ao contrato que a parte pretende 

desconstituir. Apesar das alegações de que a parte autora objetiva a 
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restituição do valor já pago, o ressarcimento desse valor é consequência 

do pedido de rescisão contratual formulado pela parte requerente, 

especialmente porque o valor do pedido está contido no valor do contrato, 

motivo pelo qual não possui razão à parte autora, ao afirmar que o valor 

da causa deve corresponder a parte controvertida. Nesse sentido: 

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O valor da causa 

quando se pretende discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor 

do contrato. 2. A pretensão da parte autora constitui na rescisão do 

contrato, cujo provimento é para desconstituir um instrumento, de regra, 

atribuindo-se a uma das partes a culpa. 3. Valor do contrato - R$ 

125.406,00 (ID 1539081 ? Pág. 1/3) supera em muito o limite de alçada dos 

juizados, levando à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à 

parte autora as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 4. 

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença reformada 

para extinguir o feito sem julgamento do mérito em razão da incompetência 

dos Juizados Especiais. Custas recolhidas. Sem condenação em 

honorários advocatícios à mingua de recorrente vencido. (TJ-DF 

07002373820168070009 DF 0700237-38.2016.8.07.0009, Relator: JOÃO 

FISCHER, Data de Julgamento: 13/09/2017, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 19/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE 

CORRESPONDER AO DO CONTRATO QUE A PARTE PRETENDE 

DESCONSTITUIR, CONFORME ARTIGO 292, II, CPC. VALOR DA CAUSA 

QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO QUE EQUIVALE AO VALOR DO CONTRATO, JÁ QUE ESTE 

COMPÕE SEU PATRIMÔNIO. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O 

TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0074111-62.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza 

Vanessa Bassani - J. 12.02.2020)(TJ-PR - RI: 00741116220188160014 PR 

0074111-62.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, 

Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/02/2020)” Desse modo, verificada que a parte busca a rescisão de 

contrato cujo valor é de R$225.859,14, valor que ultrapassa o teto previsto 

para no II, artigo 3°, da Lei n. 9.099/95, acolho a preliminar arguida pelo 

réu. Com essas considerações, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO para processar e julgar este feito, com fundamento no art. 3º, inciso 

I, da Lei 9.099/95. Encaminhem-se os autos à Vara Única. P. R. I. C. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-65.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CHUINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000253-65.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO REQUERIDO: MARCOS ANTONIO CHUINA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Declaro a revelia do Reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

uma vez que ele, inobstante devidamente citado e intimado (id. 20074199), 

deixou de comparecer à Sessão de Conciliação, consoante consta da 

mov. 21410936 e nem apresentou qualquer resposta. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente o Reclamado não 

apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, 

uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pela reclamante. Alega a parte 

reclamante que a parte reclamada realizou prestação de serviço no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), do qual restou inadimplente no valor de 

R$ 2.415,00 (dois mil quatrocentos e quinze reais). O contrato de 

honorários foi juntado no id.19107364 demostrando que foi pactuado o 

pagamento do valor ajustado mediante depósito em na conta da parte 

promovente. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço 

para: CONDENAR o Reclamado a pagar à Reclamante o valor de R$ 

2.415,00 (dois mil quatrocentos e quinze reais), referente as parcelas 

inadimplidas. Condeno o réu ao pagamento da multa de 2% prevista na 

cláusula 9ª do contrato, acrescidos ao montante da condenação, os juros 

contratuais de 3% ao mês desde o vencimento da dívida e correção 

monetária, também desde o vencimento da dívida, aplicando-se o índice 

IPCA-E. Preclusa a via recursal e após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Togado, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, acrescentando o capítulo: 

"Condeno o réu ao pagamento da multa de 2% prevista na cláusula 9ª do 

contrato, acrescidos ao montante da condenação, os juros contratuais de 

3% ao mês desde o vencimento da dívida e correção monetária, também 

desde o vencimento da dívida, aplicando-se o índice IPCA-E.", Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rio Branco-MT, data 

registrada no sistema. Marcos André da Silva Juiz Togado

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000359-61.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GLESIA DE OLIVEIRA 

CALASSARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Aqui se tem 

embargos de declaração opostos por Glesia de Oliveira Calassara em 

face da sentença que julgou procedente os seus pedidos autorais. A 

parte embargante alegou, em síntese, que a sentença embargada foi 

omissa ao não confirmar a multa diária por descumprimento da liminar, 

razão pela qual pugnou pela atribuição de efeito modificativo para que 

passe a incluir a multa do evento pelo não cumprimento. Instada a 

manifestar-se, a embargada informou que foi intimada para o cumprimento 

da liminar em 26/03/2019 e a cumpriu em 01/04/2019, razão pela qual 

pugnou pelo não acolhimento dos aclaratórios. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos 

dos embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também sendo possível a 

admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o fito de 

corrigir desacertos. Considera-se omissa a decisão não fundamentada e a 

que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

“sub judice”. Portanto, os embargos de declaração, visam garantir que a 

resposta do juízo seja adequada, clara e coerente com a demanda, assim 

como para que a decisão seja bem fundamentada. Não se prestam os 

Embargos de Declaração para fins de rediscussão da matéria de mérito, 
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uma vez que há recurso específico para tal fim. Feitas essas breves 

considerações, passo a análise das alegações da parte embargante. A 

parte embargante alegou que a decisão embargada foi omissa ao não 

confirmar a multa diária por descumprimento da liminar. Compulsando os 

autos verifica-se que foi concedida a medida liminar em favor da autora, 

determinando que a requerida restabelecesse o serviço contratado pela 

requerente no prazo de 48 horas, sob risco de incidência da multa diária 

no valor de R$ 200,00 – decisão à Id. 17994359, de 25/02/2019. A aludida 

decisão foi publicada no DJe em 19/03/2019 (à Id. 18744805), bem como 

houve há aviso de recebimento à Id. 19067975 (25/03/2019). À Id. 

25105447, de 17/10/2019, a parte autora informou o descumprimento da 

liminar, tendo apresentado comprovante de descontos, nos meses de 

junho, agosto e outubro, em sua conta bancária por parte da requerida, 

embora não tivesse restabelecido os serviços. Ao julgar o mérito, este 

Juízo fundamentou que “restou comprovado que mesmo após o 

pagamento e comunicação à reclamada, o serviço não foi restabelecido.” 

A liminar foi confirmada na sentença. Lado outro, a embargada alegou que 

houve o cumprimento da liminar, pois foi intimada para cumprimento da 

liminar em 26/03/2019 (sexta-feira), e, em 29/03/2019 iniciou-se o prazo de 

48 horas, tendo finalizando em 30/03/2019. Alegou que liminar foi 

efetivamente cumprida em 01/04/2019. Para demonstrar a sua assertiva, a 

parte embargada apresentou telas de seu sistema. No caso concreto, 

verifica-se que assiste razão à embargante, porquanto manifestou e 

demonstrou o descumprimento da liminar ainda na fase instrutória. Quanto 

as alegações da parte embargada, não devem prosperar. Isso porque a 

produção e apreciação de prova é descabida em sede de embargos de 

declaração, sobretudo após a prolação de decisão definitiva. Caso o 

requerido/embargado pretende-se comprovar o cumprimento da liminar, 

assim como a improcedência do pedido autoral, assim teria feito no curso 

processual, o que não ocorreu nos autos. Frise-se que o ônus da prova 

foi invertido, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, incumbindo ao 

requerido comprovar a improcedência da demanda. Todavia, de tal ônus 

não se desincumbiu o requerido. Além disso, ao requerido/embargado foi 

oportunizada a produção de provas, contudo, pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos, 

porquanto tempestivos, e, no mérito, julgo-os procedentes, atribuindo 

efeitos infringentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para corrigir 

a omissão apontada na sentença embargada que passa a constar a 

seguinte fundamentação: [...] Tendo a parte a parte autora demonstrado o 

descumprimento da liminar, com descontos bancários nos meses de junho, 

agosto e outubro sem que efetivamente fizesse usos dos serviços, fixo a 

multa por descumprimento em R$ 500,00 (valor fixo), em observância ao 

princípio da razoabilidade e em razão do dano perpetrado. IPCA-E como 

índice de correção monetária e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado. [...] Devidamente integrada, mantendo os demais termos da 

decisão. INTIMEM-SE as partes desta decisão. Com o trânsito em julgado, e 

nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção e anotações de praxe. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000105-25.2017.8.11.0052. REQUERENTE: ADEMILDO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA, LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA Aqui se tem embargos de declaração opostos pela LG 

Electronics do Brasil LTDA em face da decisão que recebeu o 

cumprimento de sentença e determinou a intimação da requerida, ora 

embargante, para efetuar o pagamento do valor executado. A embargante 

alegou, em síntese, que a decisão embarga, ao receber o cumprimento de 

sentença e determinar a sua intimação para efetuar o pagamento do valor 

executado, foi omissa ao não apreciar sua peça defensiva apresentada 

espontaneamente antes da intimação acerca da execução. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, esclarece-se que um 

dos objetivos dos embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos 

termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também sendo 

possível a admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o 

fito de corrigir desacertos. Considera-se omissa a decisão não 

fundamentada e a que deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso “sub judice”. Portanto, os embargos de 

declaração, visam garantir que a resposta do juízo seja adequada, clara e 

coerente com a demanda, assim como para que a decisão seja bem 

fundamentada. Não se prestam os Embargos de Declaração para fins de 

rediscussão da matéria de mérito, uma vez que há recurso específico 

para tal fim. Feitas essas breves considerações, passo a análise das 

alegações da parte embargante. A parte embargante alegou que a decisão 

embargada foi omissa ao não apreciar sua peça defensiva apresentada 

espontaneamente antes da intimação acerca da execução Analisando a 

decisão proferida e a peça defensiva apresenta à Id. 13372592, 

verifica-se que assiste razão à embargante, pois aquela foi omissa nesse 

ponto, razão pela qual CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os 

ACOLHO, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para reconhecer a omissão da decisão embargada, de modo que passo à 

análise da peça defensiva apresentada pela requerida/executada, ora 

embargante. A requerida/executada LG Electronics do Brasil LTDA 

apresentou, espontaneamente, impugnação ao cumprimento de sentença 

na ação que lhe movida por Ademildo Ferreira de Souza. A presente 

impugnação vincula-se ao cumprimento de sentença definitiva referente à 

multa diária (astreintes), promovida por Ademldo Ferreira de Souza. 

Ressai dos autos que o pedido autoral, na fase de conhecimento, fora 

julgado procedente, condenando, solidariamente, as requeridas, LG 

Electronics do Brasil LTD e Lojão do Móveis LTDA. A requerida/executada 

LG Electronics do Brasil LTDA apresentou, espontaneamente, impugnação 

ao cumprimento de sentença, A parte impugnante alegou, em síntese, a 

ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de 

fazer e desrespeito à Sumula n. 410 do STJ, que exige a prévia intimação 

pessoal do devedor para cumprimento da obrigação. Diante disso, 

requereu o acolhimento da presente impugnação para reconhecer a 

inexigibilidade da dívida, a teor do disposto na Súmula n. 410 do STJ. 

Devidamente intimado, o impugnado/requerente se manifestou pela 

rejeição da impugnação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no 

artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

compulsando os autos, vislumbra-se a matéria “sub judice” não demandar 

instrução adicional. Pelas circunstâncias do caso, a abertura de instrução 

teria efeito meramente cosmético e procrastinatório, sem influir no 

convencimento de quem se pusesse a proferir decisão final. A parte 

requerente/exequente objetiva o recebimento da multa fixada em sede de 

antecipação da tutela de urgência no valor diário de R$ 50,00 , em razão 

do descumprimento da obrigação de fazer imposta solidariamente, a 

saber: efetuarem a substituição do produto no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão proferida à Id. 

9287386 foi publicada no DJe em 18/08/2017 (à Id. 9499091), bem como 

houve a expedição de carta de citação e intimação destinada à LG 

Electronics do Brasil LTDA à Id. 9499093 com aviso de recebimento à Id. 

10063097 (06/09/2007). A parte impugnante, LG Eletrocnis do Brasil LTDA, 

alegou a impossibilidade da condenação de multa por descumprimento de 

obrigação de fazer (astreintes), em razão da ausência de pressuposto da 

intimação pessoal, com base no enunciado da Súmula n. 410 do STJ. Não 

assiste razão à impugnante. Isso porque é possível a execução da multa 

diária independente da intimação pessoal do devedor, como, aliás, o 

próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu ao relativizar a Súmula n. 410 

no julgamento do AgRg no REsp 1.502.270-RJ. (STJ, 2ª Turma, AgRg no 

REsp 1.502.270-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 07.04.2015). Ao 

relativizar a Súmula n. 410, o STJ ressaltou a desnecessidade de 

intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de 

obrigação de fazer, a fim de viabilizar a cominação da pena de multa 

diária, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial, porquanto a 

intimação pessoal acabou restrita às obrigações regidas pelo sistema 
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anterior à reforma promovida pelas Leis n. 1.232/2005 e n. 11.382/2006. 

Desse modo, a intimação da parte devedora para cumprimento de 

obrigação de fazer, sob risco de multa diária, pode se dar por intermédio 

do seu procurador, via imprensa oficial, diante do sistema processual 

introduzido pela Lei n. 11.232/2005. Ademais, não há determinação legal 

de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ao contrário, o 

Código de Processo Civil em vigor prevê em seu artigo 513, §2º, inciso I, 

que a intimação se dará por intermédio do advogado. A parte impugnante 

foi previamente intimada, por intermédio de seu procurador específico, 

com expressa determinação em relação ao cumprimento da ordem 

concessiva de tutela antecipada à Id. 9499091, concedida liminarmente na 

decisão que recebeu a petição inicial. Portanto, improcede a impugnação, 

devendo o cumprimento de sentença prosseguir pelo cálculo apresentado 

à Id. 13153280. No que diz respeito ao efeito suspensivo, verifica-se que 

não deve ser deferido, posto que, além de não haver fundamentos 

relevantes, o prosseguimento da execução, levando em consideração o 

valor apurado, não é suscetível de causar ao requerido/executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6º, do CPC). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Todavia, deixo de homologar os cálculos apresentados pela parte 

requerente/impugnada à Id. 12954948, pois a parte impugnante alegou ter 

realizado o pagamento de R$ 500,00, porém, tal valor não foi abatidos no 

crédito exequendo. Para tanto, apresentou comprovante de pagamento à 

Id. 13153280. Dito isso, antes de dar início aos atos executórios (art. 53, § 

2º, da Lei n. 9.099/95), intime-se a parte autora/exequente para, no prazo 

de 15 dias, manifestar-se acerca da informação de adimplemento parcial 

suscitado por uma das requeridas/exequentes, à Id. 13153280 e 

13372567. Na oportunidade, poderá a parte autora/exequente apresentar 

nova memória de cálculo, se fizer necessário o abatimento de valores no 

crédito exequendo, pugnando, ainda, o que entender de direito. Após, 

intime-se as requeridas/exequentes, por intermédio de seus respectivos 

causídicos, para manifestação, no prazo de 15. Com o cumprimento de 

todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta 

correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os 

autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito .
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000502-16.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ELIZIA MAGDA DOMICIANO, 

ELOIZA SILVIA DOMICIANO, ELTON DA SILVA MARCAL DOMICIANO, 

LOURISVALDO BATISTA DE SOUZA REQUERIDO: COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, ASSOCIACAO UNIAO NACIONAL DOS 

EMPREGADOS DO COMERCIO E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO BRASIL 1. 

RELATÓRIO Aqui se tem ação de cobrança de seguro cumulada com 

compensação por dano moral em face da Companhia de Seguros 

Previdência do Sul e Associação União Nacional dos Empregados do 

Comércio e Profissionais Liberais do Brasil. Realizada a audiência de 

conciliação, não houve composição. A requerida Companhia de Seguros 

Previdência do Sul apresentou contestação de mérito. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. A parte autora manifestou pela 

desistência da ação em relação à requerida Associação União Nacional 

dos Empregados do Comércio e Profissionais Liberais do Brasil. É o 

sucinto relatório, em razão do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quando ao pleito, defiro o 

pedido formulado pela parte autora, que importa em desistência da ação 

em relação à requerida Associação União Nacional dos Empregados do 

Comércio e Profissionais Liberais do Brasil. Sendo assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação em relação à requerida Associação União Nacional 

dos Empregados do Comércio e Profissionais Liberais do Brasil, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários, pois indevidas nesta fase, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995, assim como pela ausência de 

triangularização da relação processual à Associação União Nacional dos 

Empregados do Comércio e Profissionais Liberais do Brasil. Determino a 

alteração do polo passivo, de sorte que seja excluído o requerido supra. 

DO MÉRITO Na petição inicial, os autores alegaram que, quando do 

falecimento da segurada, requereram o pagamento do auxílio-alimentação 

e o reembolso dos gastos pagos com o funeral, não obtendo êxito. A parte 

requerida sustou, em sua contestação, pela distinção entre a cobertura de 

auxílio-funeral, mormente por ser cobertura securitária, e o serviço de 

assistência funeral previsto na apólice objeto da lide, que não há direito ao 

ressarcimento de valores. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de 

consumo, conforme enuncia a Súmula n. 469 do STJ. No presente feito, é 

imperiosa a aplicação do princípio da boa-fé contratual, nos termos do 

artigo 765 do Código Civil, e do reconhecimento da aplicação do dever de 

informação preconizado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em análise à Proposta de Contratação n. 0072/17, firmada 

entre as partes, constata-se que há previsão expressa no contrato de 

seguro de que sua cobertura abrangeria o serviço de assistência funeral 

no valor máximo de R$ 3.000,00, enfatizando não haver direito a 

reembolso quando realizadas sem o consentimento da Seguradora pela 

Central de Atendimento. Com efeito, a assistência funeral consiste na 

própria seguradora, ou por empresas conveniadas, prestar os serviços 

funerários, não se confundindo com o auxílio-funeral, que prevê quantia a 

ser indenizada aos beneficiários pelos gastos despendidos com a 

contratação de outras empresas para prestarem o serviço. Nesse sentido, 

há de se reconhecer que a parte requerida cumpriu com o seu dever de 

informação, na medida em que as condições do seguro contratado são 

claras, simples e inequívocas nas cláusulas contratuais, atendendo à 

preconização do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 

Do mesmo modo, não se verifica abusividade na cláusula contratual que 

pudesse ensejar sua invalidade, sendo esta plenamente validade e eficaz. 

Frise-se que todos os litigantes admitem a existência do contrato de 

seguro “sub judice”, não tendo nenhuma deles questionado sua validade. 

Demais disso, as provas contidas nos autos, assim como pela narrativa 

autoral, dão conta que os autores não acionaram a Seguradora em tempo 

hábil para a prestação dos serviços ou solicitação de aprovação prévia da 

Central de Atendimento para fins de reembolso. Isso fica evidente ao 

constatar que a segurada faleceu em 04/02/2019, conforme Certidão de 

Óbito nos autos, e os autores realizaram o primeiro contato com a 

requerida somente em data posterior (primeiro E-mail datado de 

19/02/2019), quando do conhecimento da existência da Apólice, conforme 

relataram na petição inicial e reiteraram na impugnação. Desse modo, 

tendo em vista que o contrato de seguro “sub judice” não prevê o 

reembolso de despesas com funeral, salvo no caso de autorização prévia 

por parte da Seguradora, e não sendo este o caso nos autos, porquanto 

os autores não a acionaram em tempo hábil, e presente o dever de 

informação preconização no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa Civil, 

a improcedência é medida que se impõe. DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO 

POR DANO MORAL Os autores alegaram que experimentaram situação de 

grave sofrimento ensejadora da responsabilidade por parte da demandada 

a título de dano moral. O dano moral, conforme alegaram, estaria 

consubstanciado na negativa administrativa da parte requerida em cobrir a 

Apólice. A compensação por dano moral pretendida pelos autores não 

pode ser concedida. Isso porque, ainda que a situação do requerente não 

seja amena, há de se dizer que os danos morais postulados não decorrem 

automaticamente da inexecução contratual, mas devem surgir quando há 

repercussão que ultrapasse as consequências usuais emergentes do 

inadimplemento. Se os danos morais são presumidos, o mesmo não ocorre 

com as situações que os originam, que devem restar minimamente 

comprovadas, o que não se verificou in casu. Mormente porque a negativa 

por parte da requerida ocorreu amparada no próprio contrato. Assim, não 
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há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, nos termos 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-59.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO BARROSO (REQUERENTE)

DIVA ROBERTO BARROSO (REQUERENTE)

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-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: 

1000137-59.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE CORDEIRO BARROSO, 

DIVA ROBERTO BARROSO, PAULO CESAR DA SILVA REQUERIDO: 

AVIANCA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. As 

partes promoventes alegaram que adquiriram 3 passagens aérea, no valor 

de R$ 1.273,59, para o trecho São Paulo/Cuiabá, para o dia 03/07/2018, 

com previsão de saída às 6:10he chegada das 07:35, contudo, o voo foi 

cancelado. Afirmaram que foi informado pela reclamada que o valor da 

passagem referente ao cancelamento seria devolvido, porém, não foi 

devolvido até a presente data. Argumentaram que as partes promoventes 

José e Diva são idosos, e estavam em São Paulo para realizar tratamento 

médicos e exame. Alegaram ainda que foi necessário comprar novas 

passagem no valor de R$ 4.722,96, em outra companhia aérea retornar a 

Cuiabá/MT. A Reclamada, em sua defesa, alega que a compra foi realizada 

por meio de cartão de crédito de terceiro e para esta modalidade de 

compra pode haver, por medida de segurança, a necessidade de 

confirmação de alguns dados. Mas não houve a confirmação de dados 

por terceiro, titular do cartão de credito. As partes reclamante afirmaram 

que o pagamento foi realizado e juntaram no id.18261029, fatura de cartão 

de crédito comprovando o pagamento. 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 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que a Reclamada não 

apresenta qualquer documento que impugne o fato de que o Reclamante, 

realizou a compra das passagens, e houve o cancelamento sem qualquer 

justificativa plausível, gerando, por certo, custos materiais ao Reclamante. 

No mais, quanto a passagem, verifiquei que assiste razão as partes 

promoventes, pelo que, em momento algum o Reclamante apresenta 

qualquer documento que comprove que houve ausência de confirmação 

de dados, quanto a compra via cartão de crédito de terceiro. No entanto, a 

situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida por culpa da empresa Reclamada, 

SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste 

sentido: “TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. O autor teve seu voo adiado mais de cinco horas e após 

essa espera foi cancelado. Cabia à demandada o fornecimento de serviço 

adequado e eficiente ao consumidor, o que não ficou comprovado (art. 

333, inciso II, do CPC). (...) (TJ-RS - AC: 70040223794 RS, Relator: Bayard 

Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/11/2011, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a ressarcir a título de dano material, o valor 

de R$ 1.273,59, devendo tal valor ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do desembolso ; CONDENAR 

a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais a 

contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina 

O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

SENTENÇA Deixo de homologar a sentença para proferi-la nos seguintes 

termos: "Processo: 1000137-59.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE 

CORDEIRO BARROSO, DIVA ROBERTO BARROSO, PAULO CESAR DA 

SILVA REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – “AVIANCA” EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

As partes promoventes alegaram que adquiriram 3 passagens aérea, no 

valor de R$ 1.273,59, para o trecho São Paulo/Cuiabá, para o dia 

03/07/2018, com previsão de saída às 6h10 e chegada das 07h35, 

contudo, o voo teria sido cancelado. Afirmaram que foi informado pela 

reclamada que o valor da passagem referente ao cancelamento seria 

devolvido, porém, não teria sido cumprida a promessa até essa data. 

Argumentaram que as partes promoventes José e Diva são idosos, e 

estavam em São Paulo para realizar tratamento médicos e exame. 

Alegaram ainda que foi necessário comprar novas passagem no valor de 

R$ 4.722,96, em outra companhia aérea para retornar a Cuiabá/MT. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que a compra foi realizada por meio de 

cartão de crédito de terceiro e, para esta modalidade de compra, pode 

haver, por medida de segurança, a necessidade de confirmação de 

alguns dados. Mas, nada teria ocorrido até essa data. As partes 

reclamantes afirmaram que o pagamento foi realizado e juntaram, no 

id.18261029, fatura de cartão de crédito comprovando o pagamento. 

Desse modo, os autores demonstram ter contratado e pago pelo serviço e, 

tendo sido invertido o ônus da prova, caberia à ré demonstrar ter prestado 

o serviço adequado e no tempo devido. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a Reclamada não 

desincumbiu-se de seu ônus probatório. Alegou ter deixado de prestar o 

serviço, dizendo não ter sido possível o embarque dos autores porque 

não teria sido possível confirmação de dados de cartão de crédito de 

terceiro. Contudo, tal alegação está totalmente dissociada dos autos, eis 

que os autores demonstraram que os bilhetes de embarque estavam em 

seu nome, sendo desimportante os dados de quem teria realizado o 

pagamento. Ademais, os autores disseram ter sido cancelado o voo e não 
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terem sido impedidos de embarcar, em relação a que nada foi debatido e 

trazido aos autos pela ré. Foi oportunizada a produção de prova e, mesmo 

assim, a ré nada disse no prazo. Do Dano Material Os autores 

demonstraram que, para realizar o embarque, necessitaram comprar 

novos bilhetes de embarque, que totalizaram R$ 4.772,96 (Id 18261029). 

Assim, é devida, a título de danos morais, a devolução da diferença, 

devidamente atualizada. Do Dano Moral Consta que os autores, um deles 

com saúde debilitada e utilizando cadeiras de rodas e acompanhado de 

enfermeiro, teria ficado 5 horas aguardando em fila, por ato imputado à ré, 

tendo esta dito apenas ter deixado de prestar o serviço adequado e no 

tempo devido por não ter conseguido verificar dados de terceiro, quando 

os bilhetes do voo estavam em nome dos autores. Destarte, a situação 

vivenciada pelos aurores decorrente do descaso, gerou desconforto, 

aflição e transtornos a que fora submetida por culpa da empresa 

Reclamada, SENDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE 

INDENIZAÇÃO. Neste sentido: “TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. 

ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO GENÉRICO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O autor teve seu voo adiado mais de 

cinco horas e após essa espera foi cancelado. Cabia à demandada o 

fornecimento de serviço adequado e eficiente ao consumidor, o que não 

ficou comprovado (art. 333, inciso II, do CPC). (...) (TJ-RS - AC: 

70040223794 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 23/11/2011, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para: CONDENAR a Reclamada a ressarcir 

a título de dano material, o valor de R$ 3.499,37, devendo tal valor ser 

devidamente corrigido pelo IPCA-E, desde o efetivo desembolso, e 

acrescido de juros no percentual de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desta a data desta 

sentença e juros de 1% ao mês, desde o evento danoso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Rio Branco-MT, data registrada no sistema. Marcos André da 

Silva Juiz Togado"

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-65.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE BRAGA 40094297800 (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA TORCATO MESSIAS SILVA OAB - SP259893 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000059-65.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA APARECIDA LEMOS 

REQUERIDO: FERNANDA CAROLINE BRAGA 40094297800, 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As preliminares confundem-se com o mérito e com ele 

serão apreciadas. Em análise dos autos, verifica-se que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do CPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução da 

lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que 

impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora 

sustenta que, em 22/08/2018, adquiriu da primeira requerida 02 kits com 10 

bermudas masculinas. Alegou ter pago o boleto de cobrança e o produto 

não ter sido entregue e nem havido devolução dos valores. No caso, é 

certo que o consumidor encontra-se protegido por, 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. De toda forma, a 

solução do presente litígio pode ser dada pela regra do Código de 

Processo Civil, que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo 

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

referido direito. Além disso, segundo as regras contidas 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. No caso vertente, a parte autora comprovou a compra 

efetuada, e o respectivo pagamento em favor da reclamada; bem como 

restou incontroverso o não-recebimento do produto adquirido. Por outro 

lado, em defesa, a promovida informou ter havido cancelamento da 

compra e estorno do valor pago, fato não impugnado pela parte 

Reclamante, mesmo sendo intimada para tanto. No que toca a pretensão 

indenizatória pelos danos morais sofridos, embora reconhecida a falha na 

prestação do serviço decorrente da não entrega do produto adquirido, por 

outro lado, verifica-se a inocorrência de dano extrapatrimonial a ser 

indenizado, uma vez que houve apenas descumprimento contratual. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA VIA INTERNET. 

NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. VALOR ESTORNADO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. 

Embora compreensível o incômodo gerado pelo evento, não há, nos autos, 

prova de que a situação tenha tido proporções maiores, aptas a ensejar 

indenização por danos morais à autora. O cancelamento da compra, 

somado ao estorno de forma administrativa do valor pago pelo produto, 

por si só, não tem o condão de gerar a indenização pretendida. Trata-se, 

na verdade, de aborrecimentos da vida moderna, ônus a ser suportado 

por todos os que vivem em sociedade e optam por usufruir das facilidades 

e comodidades advindas do comércio eletrônico. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076676592, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018). Ante o exposto, OPINO pela improcedência dos pedidos da 

parte reclamante, E por consequência, o faço 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). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________ 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. Publique-se. 

Intimem-se. Rio Branco-MT, data registrada no sistema. Marcos André da 

Silva Juiz Togado

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-37.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000283-37.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MOISES GOMES FERREIRA 
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REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Rejeito as preliminares 

apresentadas pelos réu, eis que os réus fazem parte da cadeia de 

consumo, devendo responder por eventuais danos de forma solidaria, nos 

termos do art. 18 do CDC. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação 

Cível em que a parte autora sustenta que contratou um plano de consórcio 

e deixou de pagar, restando valor residual, que não foi recebido, 

requerendo a restituição do valor de R$ 197,41 e condenação pelos danos 

morais sofridos. Citadas, as rés reconheceram ser devida a restituição. 

Com efeito, a solução do litígio pode ser dada pela aplicação da regra do 

Código de Processo Civil que estabelece competir 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. Embora o autor tenha direito à inversão do ônus 

probatório, nesse caso, pelo que se tem nos autos, especialmente pelo 

reconhecimento jurídico dos réu no que tange a não devolução do valor 

pago, não há necessidade de recorrer-se á regra da inversão. Resta 

demonstrado nos autos que a parte promovente solicitou a devolução de 

valor residual, que deveria ser realizado transferência bancária em sua 

conta, contudo, por erro material no momento da digitação, os dados da 

conta estavam incorretos, conforme comprovado no id. 15169613. O 

defeito na prestação do serviço encontra-se então demonstrado, já que 

cabia à promovida quitar tais pendências, tendo deixado de faze-lo. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. A 

responsabilidade objetiva só pode ser afastada quando for comprovada a 

inexistência de qualquer falha ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso dos autos, cabia à parte reclamada realizar a 

transferência bancária e, após ter verificado que o valor foi estornado 

devido à divergência de dados, realizar nova transferência. Cristalina 

demonstração do descaso que teve frente ao consumidor. Do Dano Moral 

Não cabe compensação por dano moral, eis que o que ocorreu na espécie 

foi apenas descumprimento do dever contratual, o que não tem sido 

considerado suficiente para reconhecer a presença de dano moral 

indenizável. Do Dano Material e da Responsabilidade solidária. O autor 

demonstrou ter direito á restituição do valor e as rés, citadas, não 

contestaram tal direito. Assim, devida a restituição em dobro. Ante o 

exposto, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim 

de, solidariamente, CONDENAR as demandadas a RESTITUIR o valor de R$ 

197,41, em dobro, (cento e noventa e sete reais e quarenta e um 

centavos), acrescido de juros, de 1% ao mês desde a data em que ficou 

reconhecida administrativamente o dever de restituir, e correção 

monetária, pelo índice IPCA-E, a partir da mesma data. E por consequência, 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. 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. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 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. Publique-se. Intimem-se. Rio Branco-MT, data 

registrada no sistema. Marcos André da Silva Juiz Togado

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-32.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RONDON (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 FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000406-32.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15429004), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-46.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DO COUTO OLIVEIRA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000515-46.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15527092), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 374,80 ( trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA XAVIER DE CARVALHO (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000470-42.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16907652) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-05.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDES DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000466-05.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16907647), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 374.80( trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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 FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000567-42.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15549309), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413.40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove 

reais e doze centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000343-07.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 10649503 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 436.04( 

quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 143,60( cento e quarenta e três reais e sessenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 
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PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000343-07.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 10649503 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 436.04( 

quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 143,60( cento e quarenta e três reais e sessenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-58.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010172-58.2015.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 945545 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 445,20( quatrocentos 

e quarenta e cinco reais e vinte centavos ) para recolhimento da guia de 

Custas, e R$ 140,95 ( cento e quarenta reais e noventa e cinco centavos ) 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-68.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000326-68.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 10628105 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 436,04( 

quatrocentos e trinta e seis reais e quatro reais ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 143,69 ( cento e quarenta e três reais e sessenta e 

nove centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-68.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000326-68.2017.8.11.0032 
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APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 10628105 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 436,04( 

quatrocentos e trinta e seis reais e quatro reais ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 143,69 ( cento e quarenta e três reais e sessenta e 

nove centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-30.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE NORBERTA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000335-30.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15552257) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-30.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE NORBERTA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000335-30.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15552257) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-24.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000122-24.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15321617), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove 

reais e doze centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento 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://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-36.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINDO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000634-36.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARCINDO LEMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA proposta por 

MARCINDO LEMES DA SILVA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em que 

foi INDEFERIDA a antecipação de tutela e, DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita, nomeando na mesma oportunidade médico perito. 

Autarquia demandada devidamente citada não apresentou contestação, 

juntando apenas extratos CNIS da parte autora. Perícia médica juntada (ID. 

24047418). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte autora 

requereu a nomeação de novo perito especialista nas patologias do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 do Código de Processo 

Civil que se o réu não contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o 

magistrado, considerando as provas coligidas aos autos e a passividade 

da parte que se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados 

pela parte na petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se 

manter silente denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da 

demanda, conforme disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a 

revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda. Cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe 

que: Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...) O art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de prestação 

continuada é a garantia de 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender dos 

dispositivos supra, que são dois os requisitos cumulativos necessários à 

concessão do benefício assistencial social, quais sejam: I) ser a pessoa 

idosa ou pessoa com deficiência; e II) não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. No presente caso, 

verifico que não há o preenchimento do primeiro requisito (pessoa com 

deficiência). Conforme perícia médica juntada à ID. 24047418, não foi 

constatada qualquer incapacidade/deficiência física que o impeça de 

exercer atividade laboral. Embora tenha constado que a parte autora 

possui transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia 

(M51.1), associado a lesão no ombro (M75), não há comprovação de 

qualquer deficiência física. Neste contexto, a perícia médica realizada por 

perito nomeado pelo Juízo concluiu que “não foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa” e, que “não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Além disso, consta no laudo que o requerente, 

apresenta “bom estado geral (...) lúcido e orientado em tempo e espaço, 

memória, pragmatisco e humor preservado, pensamento estruturado, 

marca eubásica, apresenta calosidade palmar bilateral. Apresenta força, 

tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, 

sem sinais de radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com 

sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura 

paravertebral. Ombos com arco de movimento preservado, sem sinais 

flogísticos(...) Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que o incapacite para a atividade laboral habitual, estando 

suas patologias estabilizadas clinicamente.”(sic). Nesse ponto, vale 

registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui qualificação 

técnica e profissional necessária para realização de mencionado exame. 

Além disso, verifico que suas respostas são claras e objetivas, não 

restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está equidistante do 

interesse privado das partes e goza de presunção de veracidade e 

legitimidade, presunção esta que é afastada somente mediante 

apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se apresenta no 

caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de nomeação de 

perito especialista nas patologias do requerente, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de nova perícia formulado pela parte autora. Dessa forma, diante 

do laudo acima transcrito, verifico que a parte autora não se enquadra no 

rol dos beneficiários contemplados com prestação continuada, pois a Lei n 

8.742/91 considera pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. Assim, concluo que por não ter preenchido o requisito 

da pessoa com deficiência, a parte autora não faz jus ao benefício 

postulado. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por MARCINDO LEMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificado, com 

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

Processo Civil. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da 

justiça concedida. Transitada em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o necessário. 

DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT19509-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MARQUES POLIDO OAB - SP287309 (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ELIENE FATIMA CAMPOE BARBOSA OAB - SP240802 (ADVOGADO(A))

JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO OAB - SP181718 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000052-36.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JURANDYR ALVES DA CUNHA REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO PAN Vistos. Intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação apresentada pelo requerido ou 

requerer o que entender de direito. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000181-41.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT9253-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUIZ DA SILVA (EMBARGADO)

JOANA MARIA DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000181-41.2019.8.11.0032. 

EMBARGANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA EMBARGADO: BENEDITO 

LUIZ DA SILVA, JOANA MARIA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

Embargante para, querendo, manifestar acerca da impugnação aos 

embargos apresentada pelos requeridos Id. 26371128. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000181-41.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT9253-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUIZ DA SILVA (EMBARGADO)

JOANA MARIA DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000181-41.2019.8.11.0032. 

EMBARGANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA EMBARGADO: BENEDITO 

LUIZ DA SILVA, JOANA MARIA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

Embargante para, querendo, manifestar acerca da impugnação aos 

embargos apresentada pelos requeridos Id. 26371128. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT19509-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MARQUES POLIDO OAB - SP287309 (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ELIENE FATIMA CAMPOE BARBOSA OAB - SP240802 (ADVOGADO(A))

JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO OAB - SP181718 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000052-36.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JURANDYR ALVES DA CUNHA REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO PAN Vistos. Intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação apresentada pelo requerido ou 

requerer o que entender de direito. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-63.2020.8.11.0032

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:

ZANDIVAL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000520-63.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ZANDIVAL DA SILVA 

Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil em face Zandival da Silva, ambos qualificados nos autos. 

Recebo a execução. Em razão disso, CITE-SE o devedor para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda 

o oficial de justiça à penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. Realizada a penhora na presença do 

executado, reputar-se-á devidamente intimado, dispensando a expedição 

de novos atos. Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 

de citação, na forma do art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o 

devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 22 de abril de 

2020. Suelen BarizonHartmann Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-94.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JACOB NETO (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):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000559-94.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: MANOEL JACOB NETO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o aporte do laudo pericial (ID 

23999077), CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o 
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laudo médico. Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar , quando poderá, 

se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 

Estando cumpridas as determinações, volvam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Suelen Barizon Hartmann Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-87.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ANTONIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 13:20 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-74.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 14:00 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-04.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARNABE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 14:40 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-57.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DANRLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 15:00 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-23.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 15:40 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-57.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DANRLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 15:00 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-23.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 15:40 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000535-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BORGES LEAL (AUTOR(A))

ANGELA BEATRIZ DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO (REU)

JOTONE CASSIANO PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO Nº 1000535-66.2020.8.11.0053 REQTES: LUIS BORGES 

LEAL - CPF Nº 327.800.951-72 E ANGELA BEATRIZ DE SOUSA – CPF N° 

NÃO INFORMADO REQDOS: JOTONE CASSIANO PINHEIRO – CPF N° 

622.103.511-20 e EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO - CPF N° 

703.149.341.20 VALOR DA CAUSA: R$80.000,00- DESPACHO 11010 

Recebi hoje às 10:32, em Plantão Judiciário. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, distribuída a este 

Juízo em sede de Plantão Judiciário nesta data de 18/04/2020 (sábado) às 

10:32:15, por LUIS BORGES LEAL - CPF Nº 327.800.951-72 E ANGELA 

BEATRIZ DE SOUSA – CPF NÃO INFORMADO, em desfavor de JOTONE 

CASSIANO PINHEIRO – CPF N° 622.103.511-20 e EMANUELY CRISTINA DA 

SILVA PINHEIRO - CPF N° 703.149.341.20, qualificados na exordial, 

pretendendo, em síntese, que seja expedido “mandado liminar de interdito 

proibitório aos Réus, com a cominação de multa diária em R$ 10.000,00 

(dez mil) reais, no caso de consumação e violação do preceito”, sic, e o 

valor atribuído à causa foi R$80.000,00- (ID 31365044). Consta da exordial 

que “no dia 14/04/2020, o autor LUIS BORGES LEAL, que estava em 

Cuiabá, recebeu um telefonema anônimo, no qual a pessoa disse-lhe que o 

seu imóvel estava sendo invadido. Na sequência dos fatos o mesmo 

dirigiu-se à Companhia de Polícia Militar deste Município, onde solicitou 

apoio para averiguar a denúncia. Quando chegaram ao local, por volta das 

21h, verificaram que haviam vários mourões de cerca fincados ao longo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 262 de 385



da parte mediana do terreno, mas devido ao adiantado da hora em que lá 

chegaram, as pessoas que fizeram a obra já haviam se retirado do local. 

No dia seguinte, ou seja, em 15/04/2020, os autores tomaram 

conhecimento que os invasores haviam voltado e que estavam esticando 

os arames, para cercar parte do imóvel.”, sic, bem como que “a data da 

ocorrência da turbação, conforme exposição anterior, teve início no dia 

14/04/2020 e sequência no dia 15/04/2020, mas, diante da intervenção do 

autor LUIS BORGES LEAL e do apoio da Polícia Militar, logrou-se êxito em 

interromper a invasão que estava em curso”, sic,(ID 31365044). Ao final, 

requereram: “a tutela específica para determinar a suspensão dos portes 

de armas de fogo concedidos aos réus, como forma de evitar que 

pratiquem atos atentatórios contra as vidas e a propriedade dos autores e 

seus familiares”, bem como “a tutela específica para que seja determinado 

aos réus que, no prazo de 05 (cinco) dias, e com a aquiescência dos 

autores e supervisão da polícia militar, removam os mourões e palanques 

instalados ilegalmente na área em litígio, sob pena de cominação de multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”, sic, (ID 31365044). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que o interdito proibitório é 

pretensão à uma ordem judicial para repelir ameaça iminente ou real à 

POSSE DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, para dar-lhe segurança de que a 

ameaça não irá concretizar-se, ante a fixação de multa pelo Juízo em caso 

de descumprimento da ordem. O procedimento da ação de interdito é 

especial, está previsto no Art. 567 e 568 do CPC, os quais se reportam 

aos dispositivos que regulam a ação de manutenção e reintegração de 

posse, dos Arts. 560 a 566 do CPC. E para concessão da liminar, inaudita 

altera pars, nessas três espécies de ações, é preciso que a petição inicial 

esteja devidamente instruída, conforme dicção do Art. 562 do CPC. Por 

seu turno, o Art. 561 estabelece quais são as provas que devem ser 

desde logo apresentadas pelo Autor, todas evidentemente referem-se a 

fatos possessórios, não se referem a domínio. Pois bem. No presente 

caso, analisando detidamente as provas acostadas com a exordial, 

observo que o pedido de liminar formulado por meio desta Ação de 

Interdito Proibitório não deve ser apreciado em sede de Plantão Judiciário, 

notadamente por não se vislumbrar desde logo a presença da AMEAÇA 

ATUAL dos Réus e sua persistência em concretizar a invasão ao lote que 

os Autores adquiriram mediante Contrato Particular de Cessão de Posse 

na COMUNIDADE CERRADINHO, no Município de Santo Antônio do 

Leverger/MT, visto que os Autores afirmaram que “a data da ocorrência 

da turbação, conforme exposição anterior, teve início no dia 14/04/2020 e 

sequência no dia 15/04/2020, mas, diante da intervenção do autor LUIS 

BORGES LEAL e do apoio da Polícia Militar, logrou-se êxito em interromper 

a invasão que estava em curso”, sic,(ID 31365044 – p. 6), não se 

tratando, portanto, de caso em que possa resultar risco de grave prejuízo 

ou de difícil reparação, muito menos haverá prejuízo ao resultado útil do 

processo, conforme estabelece a alínea ‘f’ do Art. 1º, da Resolução CNJ 

nº. 71/2009-2012, bem como o inciso IV do Art. 242 da CNG CGJ TJMT, os 

quais quais regulamentam as matérias passíveis de análise pelo Juízo 

Plantonista, pois no caso presente não há evidencias de que a ausência 

da decisão sobre a liminar vindicada nesta oportunidade poderá causar 

ineficácia da medida eventualmente concedida após o plantão deste final 

de semana, pelo Juízo competente, após regular distribuição do feito, 

daqui a menos de 48 horas. Assim, DEIXO DE PROFERIR DECISÃO 

LIMINAR nestes autos eletrônicos, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que, 

após o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), proceda à DISTRIBUIÇÃO 

este PJe e remeta À CONCLUSÃO do Juízo competente, face a 

impossibilidade de apreciação do pedido de liminar por este Juízo 

Plantonista. INTIME (PJe) imediatamente o Advogado dos Autores. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, 20 de abril de 

2020 – às 17:45:27 hs. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito Plantão Judiciário Civil fcoa RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009, 

com redação dada pela RESOLUÇÃO CNJ Nº 152/2012: O PRESIDENTE DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, ... RESOLVE: Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e 

segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos 

respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das 

seguintes matérias: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de 

segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 

dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à 

apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso 

de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou 

temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou 

valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; f) medida 

cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no 

horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. § 1º. O 

Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no 

órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração 

ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização 

judicial para escuta telefônica. § 2°. As medidas de comprovada urgência 

que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só 

poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e 

só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal 

por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por 

expressa e justificada delegação do juiz. § 3º. Durante o Plantão não 

serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou 

valores nem liberação de bens apreendidos. CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ TJMT: Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I 

– pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 205. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição 

inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição 

do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra 

as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou 

a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos 

representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o 

juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Art. 

564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo 

para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar. Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o 

esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais 

de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida 

liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 

(trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o. § 1o Concedida a 

liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da 

data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos 

termos dos §§ 2o a 4o deste artigo. § 2o O Ministério Público será intimado 

para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre 

que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. § 3o O juiz poderá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 263 de 385



comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer 

necessária à efetivação da tutela jurisdicional. § 4o Os órgãos 

responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de 

Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do 

litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem 

sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de 

solução para o conflito possessório. § 5o Aplica-se o disposto neste 

artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Art. 566. Aplica-se, quanto ao 

mais, o procedimento comum. Art. 567. O possuidor direto ou indireto que 

tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que 

o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório 

em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o 

preceito. Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II 

deste Capítulo. FIM

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

 

 ORDEM DE SERVIÇO nº

01/2020-SAL

 Regulamenta a realização de audiência de

conciliação por videoconferência no âmbito do Juizado Especial 

Cível da Comarca

de Santo Antônio de Leverger/MT. O Excelentíssimo senhor Dr. 

Alexandre

Paulichi Chivotitti, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Santo

Antônio de Leverger, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

e CONSIDERANDO a suspensão

dos prazos processuais e da realização de audiências presenciais pelas

Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT; CONSIDERANDO o disposto

no §7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 249/2020 e os princípios do art. 2º 

da

Lei 9.099/95; RESOLVE: Art. 1º - As audiências de

conciliação do Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio de 

Leverger/MT

poderão ser realizadas por videoconferência, mediante aceitação mútua 

das

partes do processo. Art. 2º - A Secretaria do Juizado

deverá identificar os processos que estão prontos para realização de 

audiência

de conciliação e neles juntar cópia desta Ordem de Serviço, intimando a 

parte

autora para indicar, em cinco dias, se aceita participar de audiência por

sistema de videoconferência e, em caso positivo, fornecer os telefones da 

parte

autora, do seu patrono e da parte contrária.

§ 1º - O silêncio da parte autora

será interpretado como recusa e o feito aguardará até que se finde a 

suspensão

dos prazos determinada pelas Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT, 

para

designação de audiência de conciliação presencial.

§ 2º - Não se aplica ao prazo do caput a suspensão dos prazos prevista

nas Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT, justamente porque se 

destina a

evitar a paralisação do processo. Art. 3º - Concordando a parte

autora com a realização da audiência por videoconferência e fornecidos 

os

elementos mencionados no art. 2º, se já houver citação da parte ré:

 I - O conciliador contatará a parte

ré e indagará se aceita participar da audiência de conciliação por

videoconferência;

II - Se a parte ré aceitar,

realizar-se-á a audiência de conciliação por videoconferência, devendo o

conciliador lavrar termo com o resumo e juntar aos autos cópia da 

gravação, se

possível. Restando frutífera a conciliação, registrará o resumo do acordo 

e

remeterá o feito à conclusão para a homologação;

III - Se a parte ré recusar, o

conciliador deverá lavrar o termo registrando a recusa, que será 

interpretada

como citação e negativa ao acordo, deixando a parte ré ciente de que o 

prazo de

cinco dias para resposta (Súmula 11 da TRU-MT) começará a contar após 

o término

da suspensão de prazos prevista nas Portarias-Conjuntas 249 e 

281/2020-TJMT.

 Art. 4º - Concordando a parte

autora com a realização da audiência por videoconferência e fornecidos 

os

elementos mencionados no art. 2º, se a parte ré ainda não tiver sido 

citada:

 I - O conciliador deverá entrar em

contato com a parte ré informando da existência dos autos e indagando se 

possui

interesse em participar de audiência por videoconferência.

II - Se a parte ré aceitar,

realizar-se-á a audiência de conciliação por videoconferência, devendo o

conciliador lavrar termo com o resumo e juntar aos autos cópia da 

gravação, se

possível. Restando frutífera a conciliação, registrará o resumo do acordo 

e

remeterá o feito à conclusão para a homologação.

III - Se não houver acordo, o

conciliador deverá lavrar o termo, tomando-se a parte ré como citada, e

deixando-a ciente de que o prazo de cinco dias para resposta (Súmula 11 

da

TRU-MT) começará a contar após o término da suspensão de prazos 

prevista nas

Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT.

 IV - Caso a parte ré se recuse a

participar da audiência pelo sistema de videoconferência, o conciliador

remeterá os autos ao cartório para a citação formal para audiência 

presencial. Art. 5º - Os conciliadores poderão

adotar para a realização de audiência qualquer sistema eletrônico 

disponível

(Lifesize, Skype, Whatsapp, Facetime, etc.) e, se possível, deverão gravar 

as

audiências e os contatos com as partes.

Parágrafo único – Caso a parte

aceite realizar a referida audiência, mas não disponha de computador ou 

acesso

à internet, poderá fazê-lo através do escritório de advocacia do seu 

patrono.

Do contrário, aplicar-se-á a regra do art. 2º, § 1º desta Ordem de Serviço,

aguardando o término de suspensão dos prazos previstos nas 

Portarias-Conjuntas

nº 249 e 281/2020-TJMT. Art. 6º - Os casos omissos e

eventuais dúvidas no cumprimento desta Ordem de Serviço serão 

dirimidos pelo

magistrado, mediante conclusão dos autos respectivos. Art. 7º - Esta 

Ordem de Serviço

entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no DJe, 

encaminhando-se cópia

à Presidência do Tribunal de Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral de 

Justiça

do Estado de Mato Grosso e à OAB/MT, para conhecimento. Publique-se e 

cumpra-se. Santo Antônio de Leverger/MT, 20 de

abril de 2020.

Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito

 

 

 

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1000498-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON WAGNER DE MORAES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

intimação acerca da sentença de Homologação exarada nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000516-60.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MENDES ROCHA NETO OAB - PE24562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000516-60.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BANCO 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSEMAR MENDES ROCHA NETO POLO PASSIVO: TRI EXPRESS 

TRANSPORTES LTDA - EPP FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para depositar a complementação das referidas diligências, no prazo de 5 

dias, no valor de R$ 3.975,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E 

CINCO REAIS). Para tanto, o autor deverá acessar o site do TJMT e clicar 

em: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE-DILIGÊNCIA-EMISSÃO DE GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA. 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71904 Nr: 569-34.2015.811.0053

 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: FAGNER CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES, Espólio de EDGARD 

GONÇALVES

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de instrução probatória, diante do pedido 

de ref. 37, determino a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal.

 Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o agendamento da solenidade em data ainda a ser aprazada.

Após o lapso temporal das referidas medidas preventivas, retornem os 

autos conclusos para agendamento de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos com 

audiências a serem designadas, como o presente, a fim de evitar a 

demora excessiva no trâmite processual.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 
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passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 
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alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-49.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EGINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 267 de 385



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 15:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do Leverger, 

17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.
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CANDIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000445-92.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SALOMAO 

ANTONIO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000446-77.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SALOMAO 

ANTONIO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 
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(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000447-62.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SALOMAO 

ANTONIO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 
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Processo: 1000448-47.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SALOMAO 

ANTONIO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 
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Processo: 1000449-32.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SALOMAO 

ANTONIO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002252-50.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALUIZA DIAS DE 

MOURA AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000428-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000428-56.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AILTON JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-20.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANES GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8011992-20.2013.8.11.0053. REQUERENTE: RIVANES 

GONCALVES RIBEIRO REQUERIDO: GERALDO APARECIDO GONCALVES 

Vistos etc. INTIMEM-SE as partes à manifestação em termos de 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia ensejará a 

presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-94.2010.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JULIO PEDROSO NETO (REQUERIDO)

ADELSON LUIS PEDROSO (REQUERIDO)

JUVENILIO DA SILVA LARA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS CICERO DE SA OAB - MT12569-O (ADVOGADO(A))

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

VERIDIANA CHUEIRE POMPEU OAB - MT5387-O (ADVOGADO(A))

LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT0005024A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010222-94.2010.8.11.0053. REQUERENTE: EDSON MARIO 

BATISTA REQUERIDO: MANOEL JULIO PEDROSO NETO, ADELSON LUIS 

PEDROSO, JUVENILIO DA SILVA LARA, ASSOCIACAO CULTURAL 

COMUNITARIA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER Vistos etc. Traga o 

exequente o número do CPF do executado para que se possa viabilizar o 

pedido de penhora on line. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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LEILA DA SILVA PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001738-97.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: LEILA DA SILVA PAIVA Vistos 

etc. CERTIFIQUE-SE o cumprimento do mandado de citação, bem assim 

eventual revelia pela parte requerida. Após, INTIME-SE, pessoalmente, o 

requerente/exequente à manifestação em termos de prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência 

em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MENDES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001737-15.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOELMA MENDES 

MALHEIROS REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001765-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA CRUZ DA LUZ (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001765-80.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: PATRICIA CRISTINA CRUZ DA 

LUZ Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001770-05.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: ROSILENE GOMES DA SILVA 

Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000463-16.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLAUDINEI 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A liminar deferida 

condicionou a eficácia à prestação de caução. Já a sentença proferida 

permitiu a cobrança pela média dos meses anteriores. Ao que parece o 

corte ocorreu pela falta de pagamento destes meses inadimplidos. Nada 

mais há a ser feito nestes autos. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença exarada. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000757-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO GERALDO SOARES DE AMORIM (EXECUTADO)

THAINA TANIELE DE ARRUDA VITORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000757-68.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: THAINA TANIELE DE ARRUDA 

VITORIO, CASSIO GERALDO SOARES DE AMORIM Vistos etc. CITE-SE a 

parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto forem 

necessários a satisfação integral da obrigação. Decorrido o prazo acima 

sem pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação, 

a qual deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, depositando-se os mesmos com a exeqüente, mediante 

termo de compromisso. Face ao reduzido número de Servidores e 

excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. 

Após, INTIME-SE o executado a comparecer em audiência de conciliação, 

a ser designada pela Secretaria do Juizado Especial Cível desta Comarca, 

ocasião em que poderá oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), quando será oportunizado o pagamento do débito à vista ou 

a prazo, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem 

penhorado. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-36.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000537-36.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

MOREIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR 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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/07/2020 Hora: 15:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 20 de abril 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: 1000539-06.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATEUS DE FRANCA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGATHA CRYS MOURA DUTRA OAB - MT26620/O (ADVOGADO(A))

GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA OAB - MT27678/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - 

APROVES-BR (REU)

 

PROCESSO n. 1000539-06.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DIEGO MATEUS 

DE FRANCA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEANNY 

RAFAELLA DUARTE DE SOUZA, AGATHA CRYS MOURA DUTRA POLO 

PASSIVO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL 

- APROVES-BR 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: 23/07/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 20 de abril 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: 1000541-73.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO PEDROSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000541-73.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANA 

CONCEICAO PEDROSA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

POLO PASSIVO: VIVO 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: 23/07/2020 Hora: 16:10 , 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 . 21 de abril 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: 1002316-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002330-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002332-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE SOUSA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 16:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 16:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 16:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-43.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-13.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO WALTER PEIXOTO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(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))

 

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, 22 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA INES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 16:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))
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MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 12:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA DA GLORIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 12:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 12:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 12:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 12:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 12:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000495-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NOTHEN & PIOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

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

PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 1000495-21.2019.8.11.0053 Valor da 

causa: R$ 4.482,55 ESPÉCIE: [Levantamento de Valor]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: NOTHEN & 

PIOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS Endereço: RUA PERNAMBUCO, 524, 

SALA 06, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-428 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), 

JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril 

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: 1002123-45.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))
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MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SILVA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 13:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 13:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-27.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL LIRIO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000557-27.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO MANOEL 

LIRIO PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 22 

de abril 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: 1000558-12.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL LIRIO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-12.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO MANOEL 

LIRIO PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO 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: 30/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 22 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-22.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO GREGORIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000525-22.2020.8.11.0053. REQUERENTE: RODOLFO GREGORIO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada aforada pela parte requerente. 

Extrai-se da prefacial que a parte requerente possui histórico constante 

de consumo de energia elétrica, contudo, a requerida passou a lhe cobrar 

por débitos superiores àqueles tidos por normais. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para determinar à requerida se abstenha de suspender 

a prestação de serviços de energia elétrica. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o 

art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos 

da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente. 

Outrossim, in casu, impende lembrar a incidência das normas 

consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são 

cediças as mazelas que a falta de energia elétrica causa às pessoas. São 

serviços essenciais à sociedade moderna. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pelo requerente na prefacial. Contudo, 

condiciono a efetivação da liminar à prestação de caução idônea, com 

depósito em Juízo da quantia perquirida pela requerida. Isto posto, e pelo 
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que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à requerida se abstenha 

de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). CONDICIONO a efetivação da liminar 

ao prévio depósito em Juízo da quantia cobrada pela requerida, como 

forma de caução. Após a prestação da caução, EXPEÇA-SE o necessário. 

Face ao reduzido número de Servidores e excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ LEVAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. No mais, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Citem-se as partes reclamadas, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste 

na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo 

para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIO PENHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000690-06.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO FABIO PENHA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO DE AMORIN FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000656-31.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANICETO DE AMORIN FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-82.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO GARCIA 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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000769-82.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CELINO GARCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000734-25.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIO PENHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000688-36.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO FABIO PENHA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIO PENHA DA COSTA (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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 277 de 385



Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000687-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO FABIO PENHA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000793-13.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000793-13.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ERICA APARECIDA RIBEIRO Vistos etc. CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença exarada. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com baixa na distribuição. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000766-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANGLA KAROLAINE DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000766-30.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANGLA KAROLAINE DE 

ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com danos 

morais com pedido de tutela antecipada. Extrai-se da prefacial que a parte 

requerente foi surpreendida com um protesto efetivado em seu nome pelo 

requerido; contudo, afirmar ser indevida tal mácula, pois que nenhum 

contrato restou entabulado entre as partes. Com lastro nestas premissas, 

postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional suspender os efeitos do protesto feito em seu nome. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o 

Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os 

fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave 

dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, 

tenho que todos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, 

já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte 

requerente. Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma 

não ter contratado os serviços das requeridas. Destarte, em casos tais, 

impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que 

assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de fatos negativos 

(ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, 

já que impossível a produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: 

TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, 

Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediços os transtornos 

que podem causar a continuidade do protesto efetivado em nome da parte 

requerente. Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave 

dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a 

suspensão dos efeitos do protesto realizado pela requerida em nome 

desfavor da parte requerente. Face ao reduzido número de Servidores e 

excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. 

A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À 

PARTE REQUERIDA. No mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do Juizado especial. Cite-se a parte reclamada, por 

meio de carta, que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para 

comparecer à solenidade. Conste na carta de citação as consequências 

para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus 

da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000537-36.2020.8.11.0053. REQUERENTE: JULIO CESAR MOREIRA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela parte 

requerente, ao argumento de cobranças indevidas. Extrai-se da prefacial 

que a parte requerida está cobrando valores acima da média mensal de 

consumo. Sustenta a ilegalidade da medida. Com lastro nestas premissas, 

postula a parte requerente pela concessão de liminar para determinar à 

parte requerida cobre, apenas, o valor da média mensal de consumo. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de 

Processo Civil, para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação 

de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) 

receio de grave dano. Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição 

sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas 

pela parte requerente. Este Juízo possui o entendimento de que a 

negativação do nome do devedor é direito potestativo da parte, e não pode 

haver interferência do Judiciário nesta empreitada, devendo o eventual 

credor responsabilizar-se por eventuais excessos ou abusos. 

Efetivamente, parece impensável limitar a possibilidade de cobrança, 

independentemente do que efetivamente se se consome. Pensamento 

contrário poderia culminar em enriquecimento sem causa pela parte 

requerente e prejuízo a todos os demais consumidores, que deveriam 

custear o consumo daquela, colapsando todo o sistema. Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar aventado pela parte 

requerente. No mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação e cite-se a 

parte Reclamada, por meio de carta, que deverá ser enviada pelo correio, 

com AR, para nela comparecer. Conste na carta de citação as 
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conseqüências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a 

inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000453-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000453-69.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VITALMIRO DANIEL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000451-02.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VITALMIRO DANIEL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 
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consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000454-54.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VITALMIRO DANIEL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 
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42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-52.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010067-52.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. As partes celebraram acordo 

sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade com o estatuído no 

artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, 

HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000222-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000222-42.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. As partes celebraram 

acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade com o 

estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-17.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010134-17.2014.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE HERMES LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o objeto da presente 

demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, 

da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra 

citado, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento 

de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CALDEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002007-39.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CORACI CALDEIRA DE 

MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As partes celebraram acordo 

sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade com o estatuído no 

artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, 

HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-50.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CAMACHO & OLIVEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001476-50.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CAMACHO & OLIVEIRA LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 
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requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 

mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 

dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 

jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). No que atina aos 

danos morais, estes devem ser tidos por improcedentes, seja ausência de 

ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os fatos narrados são meros 

dissabores da vida em sociedade. Destarte, procedem em parte os 

pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos pela 

parte requerente em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o 

que faço na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas, sem honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por publicada 

a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001478-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001478-20.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOELSON NUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 

requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 

mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 
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dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 

jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para 

DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos discutidos nesta lide. 

Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o que faço na forma 

do art. 487, I do CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem 

custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos 

em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 

requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 

mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 
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produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 

dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 

jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para 

DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos discutidos nesta lide. 

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

autora a pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este 

processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do 

CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem custas, sem 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se.
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Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 

requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 
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mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 

dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 

jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para 

DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos discutidos nesta lide. 

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

autora a pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este 

processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do 

CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem custas, sem 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001593-41.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ODENIL DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 285 de 385



Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001596-93.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ROZINETE DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de 

conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Mister a extinção da presente demanda sem a resolução de seu mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001644-52.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELOIZE DA COSTA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi 

designada audiência de conciliação. A parte requerente devidamente 

intimada não compareceu. Mister a extinção da presente demanda sem a 

resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, 

e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente processo, 
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sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARACILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001662-73.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARACILDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de 

questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Outrossim, consta dos 

autos que foi oportunizada a defesa pela parte requerente. A leitura 

obedeceu a critérios dos Órgãos Públicos reguladores, não havendo 

nenhuma ilegalidade. Os fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos 

que não se coadunam a danos morais. A improcedência desta lide é 

mister. Não há falar em litigância de má-fé, pela ausência de comprovação 

do dolo processual. O pedido contraposto deve ser tido por procedente, 

pela ausência de prova de pagamento da fatura. Com efeito, a parte 

requerida conseguiu comprovar a prestação dos serviços e o 

inadimplemento da respectiva contraprestação, portanto, mister a 

condenação da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por MARACILDA MARIA DOS SANTOS . Outrossim, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contraposto para condenar a parte requerente a pagar o valor 

descrito em seu bojo. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARACILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001662-73.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARACILDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de 

questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Outrossim, consta dos 

autos que foi oportunizada a defesa pela parte requerente. A leitura 

obedeceu a critérios dos Órgãos Públicos reguladores, não havendo 

nenhuma ilegalidade. Os fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos 

que não se coadunam a danos morais. A improcedência desta lide é 

mister. Não há falar em litigância de má-fé, pela ausência de comprovação 

do dolo processual. O pedido contraposto deve ser tido por procedente, 

pela ausência de prova de pagamento da fatura. Com efeito, a parte 

requerida conseguiu comprovar a prestação dos serviços e o 

inadimplemento da respectiva contraprestação, portanto, mister a 

condenação da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por MARACILDA MARIA DOS SANTOS . Outrossim, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contraposto para condenar a parte requerente a pagar o valor 

descrito em seu bojo. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001964-05.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NELSON ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 
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a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-32.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010230-32.2014.8.11.0053. REQUERENTE: LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre 

o objeto da presente demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 

22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O 

ACORDO supra citado, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, 

com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-17.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA ALEXANDRINA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010231-17.2014.8.11.0053. REQUERENTE: ZULEICA ALEXANDRINA 

RIBEIRO TEIXEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre 

o objeto da presente demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 

22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O 
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ACORDO supra citado, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, 

com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-29.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DE ASSIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010269-29.2014.8.11.0053. REQUERENTE: KLEITON DE ASSIS 

RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa 

adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado 

pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas 

pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Após, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001840-22.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGAS DIAS DE ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo e 

corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. Com efeito, denota-se que a parte requerente ingressou com 

várias ações diversas, com mesmo objeto. Portanto, mostra-se nítido seu 

propósito de alcançar indenizar mais polpuda. Ao invés de aforar 

demanda única, para demonstrar sua boa-fé processual, preferiu 

abarrotar ainda mais o Judiciário com a propositura de outras ações 

judiciais com o mesmíssimo objeto. Esta é a razão da indenização em 

montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por DOMINGAS DIAS DE ASSIS, para condenar a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001841-07.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGAS DIAS DE ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo e 

corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. Com efeito, denota-se que a parte requerente ingressou com 

várias ações diversas, com mesmo objeto. Portanto, mostra-se nítido seu 

propósito de alcançar indenizar mais polpuda. Ao invés de aforar 

demanda única, para demonstrar sua boa-fé processual, preferiu 

abarrotar ainda mais o Judiciário com a propositura de outras ações 

judiciais com o mesmíssimo objeto. Esta é a razão da indenização em 

montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por DOMINGAS DIAS DE ASSIS, para condenar a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos 
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morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002271-56.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ROSA MARIA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 

requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 

mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 

dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 

jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 
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compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para 

DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos discutidos nesta lide. 

Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o que faço na forma 

do art. 487, I do CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem 

custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos 

em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001874-94.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DIEGO DA CRUZ BRITO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do 

mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras 

demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação 

da requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA. Julgo extinto este 

processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELY DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001875-79.2019.8.11.0053. REQUERENTE: RONDINELY DIAS DE ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, mister sua análise. As condições da 

ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o direito material 

discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de interesse 

processual, pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para 

dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora postula pela 

condenação da ré, em vista da manutenção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, a manutenção do nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, tendo em vista a 

inexistência de liame jurídico entre as partes. Contudo, não se pode olvidar 

que a autora possui outras restrições, o que inviabiliza a condenação da 

ré. Com efeito, a certidão emitida pelo SERASA possibilita denotar outras 

restrições, além daquela questionada pela autora. Neste prisma, impende 

lembrar a redação da Súmula n.º 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não há falar em afastamento do citado entendimento 

sumulado, em vista da quantidade de restrições anteriores. Destarte, como 

a autora já possuía outras restrições em seu nome, à luz do citado 

enunciado sumular, a parcial procedência da demanda é mister. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por RONDINELY 

DIAS DE ASSIS, para determinar seja retirado o protesto aludido na 

prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001878-34.2019.8.11.0053. INTERESSADO: HELIO CASTELO BRANCO 

DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste 

prisma, impende afastar a alegação defensiva da ré no sentido da 

incompetência deste Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de 

realização de perícia complexa para o julgamento da presente quizila, hábil 

ao deslocamento da competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível 

Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa 

Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. 
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PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA 

MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 

COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. Ainda 

assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE DEFESA – 

PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE 

DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E 

POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar 

arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial requerida NÃO 

traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, mormente porque 

não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo registrado, mas 

sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento referente aos 

meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da incompetência deste 

Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras 

demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação 

da requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. Denota-se que a média de consumo 

com aumento seguiu-se nos meses posteriores, o que indica que, 

efetivamente, houve um maior consumo pela parte requerente. Não se 

cuidou de um mês isolado. Foram diversos meses em que o consumo foi 

maior que aquele anterior, ensejando a presunção de que o requerente 

utilizou mais energia elétrica. Os fatos noticiados perfazem meros 

aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A improcedência 

desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por HELIO 

CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR. Julgo extinto este processo 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PEREIRA REIS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001892-18.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ORIVALDO PEREIRA REIS 

NEVES REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, impende 

retratar que, nesta lide, alguns fatos restaram incontroversos: (i) o 

estacionamento do veículo dentro do estabelecimento da requerida; e, (ii) o 

furto do bem. Tais fatos restaram incontroversos, pois que articulados na 

peça inicial e não impugnados em defesa (CPC, art. 374, II e III). A parte 

requerente postula pela condenação da requerida em danos materiais e 

morais pelo furto ocorrido em estacionamento. Os danos materiais são 

devidos. Há provas dos prejuízos sofridos pela parte requerente. Os 

danos materiais importam em R$ 7.000,00 (sete mil reais), preço 

encontrado em sites especializados. Os danos morais, também, procedem. 

Com efeito, a jurisprudência brasileira já firmou entendimento no sentido de 

que a empresa que disponibiliza estacionamento a seus clientes detém 

responsabilidade por eventuais furtos ocorridos em seu interior. É, como 

dito, o que se extrai da Súmula n.º 130 do colendo STJ. O furto ocorrido 

em estacionamento extrapola o mero aborrecimento, pois causa angústia 

às pessoas, que pensaram que seus bens estavam guarnecidos 

adequadamente. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

- FURTO EM ESTACIONAMENTO REFERENTE A UM EVENTO PAGO- 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS 

E MATERIAIS DEVIDOS DIANTE DA PROVA DO ATO ILÍCITO, NEXO 

CAUSAL E DANO - RECURSO DESPROVIDO. Tem legitimidade ativa ad 

causam para o pleito o motorista do veículo quando do evento danoso, 

pois detém a posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o 

proprietário. “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 

dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento.” (verbete 130, 

Súmula/STJ)” (Ap 57454/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 

03/06/2014 – grifos nossos). “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

SUPERMERCADO - DANO EM VEICULO - ESPAÇO EXTERNO DESTINADO 

Á ESTACIONAMENTO - DEVER DE VIGILANCIA E GUARDA - OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS AO CLIENTE - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Os espaços reservados e 

oferecidos à clientela, pelos comerciantes, destinado à estacionamento de 

veículos, constituem um serviço oferecido pelo estabelecimento comercial, 

tendo ele a obrigação de guarda e vigilância sobre o veiculo, o que o torna 

civilmente responsável em caso de dano ou furto. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas como o Recorrente não 

procurou indenizar o Recorrido de forma amigável, ocasionando 

transtornos e inquietude a este, deve haver condenação a título de dano 

moral. A interposição do recurso é um direito constitucional da parte 

vencida, (CF, art. 5º, LV), e, ainda que seja improvido, por si só, não 

constitui motivo para considerá-la como litigante de má-fé” (RI 3043/2006, 

DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

29/03/2007, Publicado no DJE 18/04/2007). Os danos morais devem ser 

fixados em R$ 3.000,00 pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, 

ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ORIVALDO PEREIRA REIS 

NEVES em face de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, para: (i) 

CONDENAR a parte requerida a pagar, ao requerente, a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais; e, (ii) (i) CONDENAR a 

parte requerida a pagar, ao requerente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DO BOM DESPACHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001911-24.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SANDRA DO BOM DESPACHO 

GOMES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

postula pela condenação da requerida por débitos, reputados indevidos. 

Contudo, denota-se que a parte requerente entabulou contrato onde 

declinou ciência de todos os quejandos contratuais afirmados indevidos. 

Destarte, não se pode dizer que tais cobranças sejam abusivas. A parte 

requerente até pode não ter querido contratar tais serviços, mas as 

provas trazidas aos autos dão conta da sua contratação. Os débitos, 

então, são devidos. Os fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos 

que não se coadunam a danos morais. A improcedência desta lide é 

mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por SANDRA DO BOM DESPACHO 

GOMES. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo 

extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DO BOM DESPACHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001911-24.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SANDRA DO BOM DESPACHO 

GOMES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

postula pela condenação da requerida por débitos, reputados indevidos. 

Contudo, denota-se que a parte requerente entabulou contrato onde 

declinou ciência de todos os quejandos contratuais afirmados indevidos. 

Destarte, não se pode dizer que tais cobranças sejam abusivas. A parte 

requerente até pode não ter querido contratar tais serviços, mas as 

provas trazidas aos autos dão conta da sua contratação. Os débitos, 

então, são devidos. Os fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos 

que não se coadunam a danos morais. A improcedência desta lide é 

mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por SANDRA DO BOM DESPACHO 

GOMES. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo 

extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001912-09.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

ELAINE APARECIDA DA SILVA, para condenar a ré a pagar à parte autora 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001913-91.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUCIENE DE MIRANDA 

XAVIER REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 
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Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

LUCIENE DE MIRANDA XAVIER , para determinar seja retirado o protesto 

aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001941-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CREDEMIR SANDRI DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA, para determinar seja retirado o protesto 

aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001953-73.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NELSON ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 
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caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VITALMIRO DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000450-17.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VITALMIRO DANIEL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 
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fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-43.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001955-43.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NELSON ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 
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requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-91.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAPERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010045-91.2014.8.11.0053. REQUERENTE: JAPERSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. As partes celebraram 

acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade com o 

estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001996-10.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE HONORATO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 
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os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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Processo Número: 1001997-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001997-92.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE HONORATO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 
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ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001873-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DIEGO DA CRUZ BRITO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA, para determinar seja retirado o 

protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001873-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DIEGO DA CRUZ BRITO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

DIEGO DA CRUZ BRITO DA COSTA, para determinar seja retirado o 

protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001477-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CAMPOS PEDROSO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001477-69.2018.8.11.0053. REQUERENTE: NILTON CAMPOS PEDROSO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, mister sua análise. Obviamente não 

há falar em prescrição, pois que a mácula persiste até os dias atuais; 

destarte, sequer passou a fluir o hiato prescricional. Afastam-se as 

preliminares e prejudiciais arguidas. Passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

NILTON CAMPOS PEDROSO, para condenar a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA LAUDICEIA DE ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001633-23.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIZA LAUDICEIA DE 

ALMEIDA BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

MARIZA LAUDICEIA DE ALMEIDA BARBOSA, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA OAB - MT18328/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001635-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA PEDROSA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste 

prisma, impende afastar a alegação defensiva da ré no sentido da 

incompetência deste Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de 

realização de perícia complexa para o julgamento da presente quizila, hábil 

ao deslocamento da competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível 

Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa 

Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA 

MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 

COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. 

Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código der Processo 

Civil. Neste talante, impende reconhecer a parcial procedência dos 

pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da questão ora posta 
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em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial. Sob 

este prisma, denota-se que a parte requerente mantinha uma média de 

consumo mensal, mas que sofreu abrupta variação. Porém, a requerida, 

em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu para a citada 

falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os fatos 

impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). 

Não houve sequer menção de desvio de consumo. A falha foi única e 

exclusivamente da requerida. Destarte, pela falta de comprovação de 

qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o 

ônus desta sua inércia. Neste sentido: TJ/MT, Ap, 29894/2014, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014. Ementa: 

“(...). Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)” (grifos nossos). Para tanto, deveria a 

requerida proceder à inspeção dos aparelhos que permitem a cobrança do 

consumo. Como não procedeu desta forma, deve cobrar pela média de 

consumo dos meses anteriores. Não se pode, simplesmente, declarar 

inexistentes os débitos, pena de enriquecimento asem causa pela parte 

requerente. Melhor a adoção do pagamento pela média de consumo. A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento. TJ/MT, RI 928/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013. Ementa: “SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR O CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa 

nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo processo 

administrativo com emissão laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001, presume-se que efetivamente houve superfaturamento devendo a 

cobrança ser recalculada com base na média de consumo dos últimos 

doze meses. (...)” (g. n.). Ainda assim: TJ/MT, RI 142/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

28/06/2012, Publicado no DJE 01/08/2012. Ementa: “RECURSO INOMINADO 

- ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS ACIMA MÉDIA - REDUÇÃO PARA 

VALORES CONDIZENTES COM A MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se em determinado período as 

faturas de energia elétrica apresentam valores exacerbados, devem ser 

reduzidos para patamares condizentes com os valores cobrados após a 

ocorrência de tal anomalia, por se tratar de decisão mais justa e equânime, 

sem necessidade da realização de novo laudo, para constatar eventual 

falha na prestação do serviço” (g. n.). Portanto, poderá a parte requerida 

cobrar as faturas dos meses de consumo, segundo a média dos doze 

meses anteriores. Por fim, não há falar em danos morais. Não houve 

protesto ou suspensão no fornecimento de energia elétrica. Os fatos 

coadunam-se a meros dissabores de quem vive em sociedade. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por MARIA 

PEDROSA RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à 

requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, 

segundo a média de consumo dos últimos doze meses. Julgo extinto este 

processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do 

CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem custas, sem 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA OAB - MT18328/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001635-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA PEDROSA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste 

prisma, impende afastar a alegação defensiva da ré no sentido da 

incompetência deste Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de 

realização de perícia complexa para o julgamento da presente quizila, hábil 

ao deslocamento da competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível 

Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa 

Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA 

MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 

COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. 

Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código der Processo 

Civil. Neste talante, impende reconhecer a parcial procedência dos 

pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da questão ora posta 

em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial. Sob 

este prisma, denota-se que a parte requerente mantinha uma média de 

consumo mensal, mas que sofreu abrupta variação. Porém, a requerida, 

em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu para a citada 

falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os fatos 

impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). 

Não houve sequer menção de desvio de consumo. A falha foi única e 

exclusivamente da requerida. Destarte, pela falta de comprovação de 

qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o 

ônus desta sua inércia. Neste sentido: TJ/MT, Ap, 29894/2014, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014. Ementa: 

“(...). Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)” (grifos nossos). Para tanto, deveria a 

requerida proceder à inspeção dos aparelhos que permitem a cobrança do 

consumo. Como não procedeu desta forma, deve cobrar pela média de 

consumo dos meses anteriores. Não se pode, simplesmente, declarar 

inexistentes os débitos, pena de enriquecimento asem causa pela parte 

requerente. Melhor a adoção do pagamento pela média de consumo. A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento. TJ/MT, RI 928/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013. Ementa: “SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR O CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa 

nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo processo 

administrativo com emissão laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001, presume-se que efetivamente houve superfaturamento devendo a 

cobrança ser recalculada com base na média de consumo dos últimos 

doze meses. (...)” (g. n.). Ainda assim: TJ/MT, RI 142/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 
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28/06/2012, Publicado no DJE 01/08/2012. Ementa: “RECURSO INOMINADO 

- ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS ACIMA MÉDIA - REDUÇÃO PARA 

VALORES CONDIZENTES COM A MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se em determinado período as 

faturas de energia elétrica apresentam valores exacerbados, devem ser 

reduzidos para patamares condizentes com os valores cobrados após a 

ocorrência de tal anomalia, por se tratar de decisão mais justa e equânime, 

sem necessidade da realização de novo laudo, para constatar eventual 

falha na prestação do serviço” (g. n.). Portanto, poderá a parte requerida 

cobrar as faturas dos meses de consumo, segundo a média dos doze 

meses anteriores. Por fim, não há falar em danos morais. Não houve 

protesto ou suspensão no fornecimento de energia elétrica. Os fatos 

coadunam-se a meros dissabores de quem vive em sociedade. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por MARIA 

PEDROSA RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à 

requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, 

segundo a média de consumo dos últimos doze meses. Julgo extinto este 

processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do 

CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar exarada. Sem custas, sem 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICTOR MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001641-97.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO VICTOR MARQUES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por ANTONIO VICTOR MARQUES DE SOUZA. Outrossim, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a 

pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001651-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HIGINO PINTO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 

requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 

mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 

dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 

jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 
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Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. Por fim, no que atina 

ao pedido de ressarcimento de equipamentos queimados, infere-se dos 

autos não haver provas suficientes a embasar o pedido inicial. Não é 

possível aferir que houve queda de raio, e que esse fato ensejou a queima 

dos aparelhos. Demais disso, não se pode olvidar tratar-se de fato oriundo 

de força maior, o que afasta a responsabilidade da concessionária. Por 

fim, ao que parece, a parte requerente não adotou o procedimento 

adequado para o respectivo ressarcimento, à luz da Resolução Normativa 

414 da ANEEL. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela 

parte requerente em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à parte requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à parte requerente, pelos 

débitos discutidos nesta lide. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido 

contraposto. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o que 

faço na forma do art. 487, I do CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar 

exarada. Sem custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9099/95. Dou por publicada a presente sentença com a entrega 

dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001651-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HIGINO PINTO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Ainda assim: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

preliminar arguida não deve prosperar, porquanto, a prova pericial 

requerida NÃO traria nenhuma efetividade para o deslinde da causa, 

mormente porque não se discute nos autos o erro na leitura ou o consumo 

registrado, mas sim a forma que a requerida procedeu ao faturamento 

referente aos meses contestados. (...)” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). Afasta-se a tese da 

incompetência deste Juizado Especial. Outrossim, pela desnecessidade de 

produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, 

à luz do art. 355, I, do Código der Processo Civil. Neste talante, impende 

reconhecer a parcial procedência dos pedidos deduzidos na prefacial. 

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade 

dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a 

parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza 

medição trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área 

rural com maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, 

arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia 

elétrica maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser 

apurado e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem 

à parte requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A 
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jurisprudência já sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. Por fim, no que atina 

ao pedido de ressarcimento de equipamentos queimados, infere-se dos 

autos não haver provas suficientes a embasar o pedido inicial. Não é 

possível aferir que houve queda de raio, e que esse fato ensejou a queima 

dos aparelhos. Demais disso, não se pode olvidar tratar-se de fato oriundo 

de força maior, o que afasta a responsabilidade da concessionária. Por 

fim, ao que parece, a parte requerente não adotou o procedimento 

adequado para o respectivo ressarcimento, à luz da Resolução Normativa 

414 da ANEEL. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela 

parte requerente em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à parte requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à parte requerente, pelos 

débitos discutidos nesta lide. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido 

contraposto. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o que 

faço na forma do art. 487, I do CPC. Torno definitivos os efeitos da liminar 

exarada. Sem custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9099/95. Dou por publicada a presente sentença com a entrega 

dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001654-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VALDIR PEREIRA DE CASTRO 

FILHO REQUERIDO: TRANSPARENCIA MT COMUNICACAO VISUAL LTDA - 

ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões 

preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No mérito, os pedidos iniciais se mostram improcedentes. Deveras, 

não se extrai da matéria divulgada o conteúdo necessário à difamação 

narrada na prefacial. A matéria em questão, apesar de noticiar fatos do 

gestor municipal levergense, também narrou que outras notícias. Não se 

vislumbra tenha a parte requerida o propósito de macular a honra e 

imagem do requerente, mas, ao revés, noticiar fatos que são de interesse 

da comunidade local. Também não se pode olvidar do importante papel da 

liberdade de imprensa e do direito de informação (CF, art. 5º, XIV), erigidos 

à condição de garantia fundamental, a qual só pode ser suprimida em 

situações excepcionais (CF, art. 139, III). É certo que os excessos hão de 

ser punidos, mas, in casu, no cotejo entre o direito à intimidade e àquele 

atinente à informação, como não houve excessos difamatórios, sobreleva 

a importância deste último. A jurisprudência acoroçoa tal entendimento: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

MERO DISSABOR - PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA VIRTUAL - SITE DE 

NOTÍCIAS - DIREITO À INFORMAÇÃO - NOTÍCIA DE CRIME - MERAMENTE 

INFORMATIVA - NARRAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS - RECURSO 

DESPROVIDO. O confronto entre o direito constitucional de expressão e 

de comunicação com o direito à honra e à imagem deve ser ponderado à 

luz do princípio da democracia, de modo a prevalecer o valor de ‘‘maior 

peso’’. O direito (CF, art. 5º, IX) de informar, noticiar, ou divulgar fatos 

poderá gerar, além de direito de resposta, indenização por dano material, 
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moral ou à imagem (CF, art.5º, V). Todavia, a configuração do dano moral 

depende do conteúdo da notícia, isto é, dos termos empregados na 

matéria jornalística, objeto do conflito entre a liberdade de expressão (CF, 

art. 5º, IX) e da violação ao direito subjetivo da pessoa que se sente 

ofendida (CF, art. 5º, X). A notícia de crime transmitida pela imprensa 

virtual, sem manifestação de opinião, retratada pela narração de 

acontecimentos, não gera obrigação de indenizatória” (N.U 

0000848-77.2009.8.11.0005, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

16/03/2012) . Por tais razões também não há falar em danos morais. Os 

fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a 

danos morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO. Julgo extinto 

este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001663-58.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARACILDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, mister sua análise. Não há falar em incompetência 

territorial, tendo em vista que o documento acostado pela própria requerida 

atesta o endereço da parte requerente nesta Comarca. Também não há 

falar em litispendência, pois que a causa de pedir é diversa nas outras 

demandas distribuídas. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por MARACILDA MARIA DOS SANTOS. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no 

pedido contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARACILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001665-28.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARACILDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, mister sua análise. Não há falar em incompetência 

territorial, tendo em vista que o documento acostado pela própria requerida 

atesta o endereço da parte requerente nesta Comarca. Também não há 

falar em prescrição.Ora, se a mácula perdura até os dias atuais, por 

óbvio, sequer passou a fluir o prazo prescricional. Passa-se à análise do 

mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras 

demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação 

da requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por MARACILDA MARIA DOS SANTOS. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a pagar o 

valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON EMANUEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELLA DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001682-64.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENILSON EMANUEL DE 

AMORIM REQUERIDO: DANYELLA DA SILVA CUNHA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A improcedência dos 

pedidos iniciais é mister. Deveras, em primeiro lugar, impende considerar 

não ter havido a prolação de ofensas hábeis à indenização vindicada. Não 

houve nenhum prejuízo ao requerente, pois que alçou ao cargo público 

almejado. Destarte, a quizila narrada na prefacial não culminou em 

qualquer infortúnio àquele. Demais disso, as partes, em demanda criminal 

autônoma (Processo n.º 3062-42.2019.811.0053 — Cód.: 94735), 

firmaram acordo, segundo o qual as partes comprometeram-se a 

respeitarem-se mutuamente, sem fazer menções ao nome da outra. Os 

pedidos iniciais, portanto, são improcedentes. DISPOSITIVO. Isto posto, e 
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pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por GENILSON EMANUEL DE AMORIM em face de DANYELLA 

DA SILVA CUNHA. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ADRIANA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001696-48.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAQUELINE ADRIANA 

CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por JAQUELINE ADRIANA CARDOSO. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a pagar o 

valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE MOURA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001698-18.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOAO PEDRO DE MOURA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por JOAO PEDRO DE MOURA RIBEIRO. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a pagar o 

valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ESCOBAR HILARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001701-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PRISCILA ESCOBAR HILARIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência 

de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido negócio jurídico 

entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como lhe 

competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer trouxe o aludido 

contrato que afirmou ter entabulado com a parte requerente. Neste passo, 

o protesto efetivado pela requerida em desfavor da parte requerente deve 

ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a respectiva indenização por 

dano moral. Ora, como não havia causa suficiente para fomentar o 

protesto, esta restrição não deveria ter sido realizada. A jurisprudência 

brasileira é assente e maciça no sentido de que a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, por si só e independentemente de prova, 

enseja a reparação moral. Neste sentido: STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, 

AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos outros. Isto porque, como é 

cediço, o protesto efetivado em nome de uma pessoa lhe carreia restrição 

de crédito no mercado, impedindo as pessoas de efetivar negócios 

jurídicos e obter os víveres necessários à vida em sociedade. Os danos 

morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito repreensivo e 

corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por PRISCILA ESCOBAR HILARIO, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

reduzido número de Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA 

PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE 

REQUERIDA. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 

55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001723-31.2019.8.11.0053. INTERESSADO: BRUNO APARECIDO 

BARRETO DE AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001724-16.2019.8.11.0053. INTERESSADO: BRUNO APARECIDO 

BARRETO DE AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter 

havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não 

conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida 

sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC 

e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001962-35.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NELSON ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 307 de 385



inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001963-20.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NELSON ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 308 de 385



localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001993-55.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE HONORATO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 
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JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001995-25.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE HONORATO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 
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DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001994-40.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE HONORATO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 
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PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000601-51.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000601-51.2017.8.11.0053. REQUERENTE: VALDETE FEITOSA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. Deveras, não há falar em 

litispendência ou coisa julgada, tendo em vista a divergência na causa de 

pedir. A irresignação do embargante deverá vir amparada mediante o 

remédio processual apropriado. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON WAGNER DE MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001983-11.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUANDERSON WAGNER DE 

MORAES MARQUES REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

postula pela condenação da requerida por débitos, reputados indevidos. 

Contudo, denota-se que a parte requerente entabulou contrato onde 

declinou ciência de todos os quejandos contratuais afirmados indevidos. 

Destarte, não se pode dizer que tais cobranças sejam abusivas. A parte 

requerente até pode não ter querido contratar tais serviços, mas as 

provas trazidas aos autos dão conta da sua contratação. Os débitos, 

então, são devidos. Os fatos noticiados perfazem meros aborrecimentos 

que não se coadunam a danos morais. A improcedência desta lide é 

mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por LUANDERSON WAGNER DE 

MORAES MARQUES. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-CNPar

A MMª. Dra. Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

desta Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

 C O N S I D E R A N D O: o teor da Lei n. 35, de 25 de abril de 1980 – que 

instituiu Feriado Municipal em 13 de Maio de cada ano, em comemoração a 

emancipação política e administrativa do município de São Félix do 

Araguaia/MT.

 R E S O L V E:

Art. 1º. SUSPENDER o expediente Forense nesta Comarca de São Félix do 

Araguaia, no dia 13 de Maio de 2020 (quarta feira), em razão do 

aniversário de emancipação política do município de São Félix do 

Araguaia/MT.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais, ficando os mesmos 

prorrogados para o primeiro dia útil,

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, subseção da OAB-MT, órgão do Ministério 

Público e Defensoria Pública.

 São Félix do Araguaia, 18 de abril de 2020.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000852-12.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

SILVANA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000852-12.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

DE ASSIS ROSA POLO PASSIVO: PEDRO LOPES MUNIZ e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que 
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providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-86.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDMAR MARTINS DE SOUSA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000127-86.2020.8.11.0017 POLO ATIVO:BANCO DO 

BRASIL SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIULA MULLER POLO 

PASSIVO: WALDMAR MARTINS DE SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. . 

22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-48.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN JOAQUIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

ABRAAO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000869-48.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: ABRAAO SOARES DA SILVA, GILVAN JOAQUIM DOS 

SANTOS Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA SILENE ALVES FERNANDES (EXECUTADO)

NOEL SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000837-43.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: KASSIA SILENE ALVES FERNANDES, NOEL SOARES DA 

SILVA Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000736-06.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCARABELLO OAB - GO46379 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRON ALVES GUIMARAES (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000736-06.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: GUILHERME SOUZA GUIMARAES DE CUJUS: IRON ALVES 

GUIMARAES Vistos, etc. Cuida-se de ação de inventário ajuizada por 

GUILHERME SOUZA GUIMARAES e outros em face de IRON ALVES 

GUIMARAES. Preliminarmente, vale ressaltar, que antes do recebimento da 

inicial entendo razoável analisar o pedido de justiça gratuita requerido. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 
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Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque se trata o autor/herdeiro que busca inventariar um 

patrimônio deixado por seu genitor, qual seja duas propriedades rurais 

localizada nesta comarca, revelando assim uma desproporção ao 

deferimento a justiça gratuita em momento. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, 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, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000760-34.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA MARES MARTINS ADORNO DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000760-34.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA LUZ REQUERIDO: STELLA MARES 

MARTINS ADORNO DE MELO Vistos. Nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos comprovante de endereço legível, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura digital. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-45.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação, no prazo legal. São Félix do Araguaia-MT, 20 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Aline de Souza Lima Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-77.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e da 

CNGC- CGJ/MT, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora à apresentar,querendo, Impugnação à Contestação, no prazo legal. 

São Félix do Araguaia-MT, 20 de março de 2020 Aline de Souza Lima 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-02.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Nos termos 

da legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora a apresentar, querendo, impugnação à 

contestação, no prazo legal. São Félix do Araguaia-MT, 20 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Aline de Souza Lima Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-47.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - MT56220-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - 017.254.761-00 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000882-47.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE SAO FELIX DO ARAGUAIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA 

em face do MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, todos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída devidamente com os 

documentos necessários, dentre eles o título executivo. Antes mesmo do 

recebimento dos autos ou que tenha o executado citado o autor, 

devidamente representado por seu advogado, requer a desistência da 

ação, haja vista parte contrária ter saldado o débito de forma extrajudicial 

(evento n. 28127116). 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 

CPC 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 a parte autora interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos no evento n. 28127116. Ante o exposto, e por tudo 

o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil. Não há que se falar em baixa de restrição ou bloqueios, uma vez que 

não foi determinada por este Juízo. Paga as custas, fica autorizado o 

desentranhamento dos documentos e remetam-se na sequência os autos 

ao arquivo com as cautelas de praxe, procedendo-se às baixas de estilo. 

P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura 

digital. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-29.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA COELHO FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

KELLVIS MARANHAO ARAUJO OAB - MT24308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000092-29.2020.8.11.0017 POLO ATIVO:TERESA COELHO 

FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS, 

KELLVIS MARANHAO ARAUJO POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para apresentar Impugnação à Contestação (IDs 

31433012 - 31433013 - ), no prazo legal. 22 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-45.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000175-45.2020.8.11.0017 POLO ATIVO:JOANA VIEIRA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS RODRIGUES 

MARTINS POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar Impugnação à Contestação (IDs: 31442317 - 31442318), NO 

PRAZO LEGAL. . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 149828 Nr: 1182-26.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Andrade de Oliveira, Marcio 

Leandro Alves Peixoto, Breno Felipe Pereira Campos, José Andrade 

Cavalcante, Cleberson de Souza Cardoso, Rogério Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Souza - OAB:OAB/MT 19.907/O, 

Nivaldo Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 17795, RIVERALDO GOMES 

DA SILVA - OAB:8143-A

 .POSTO ISSO, mantenho a prisão provisória dos Denunciados MARCOS 

DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, MARCIO LEANDRO ALVES PEIXOTO, 

JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO e 

ROGÉRIO NEVES DA SILVA, como garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal.Por fim, oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública de São Félix do 

Araguaia para que, apresentando agravamento do estado de saúde do 

custodiado José Andrade Cavalcante, providencie o seu encaminhamento 

imediato ao Hospital ou PSF para atendimento médico e comunique a este 

Juízo.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com urgência.Às 

providências.São Félix do Araguaia - MT, 17 de Abril de 2020.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-89.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000282-89.2020.8.11.0017. AUTOR: 

GESSICA COSTA RIBEIRO REU: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA, MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso na assistência da menor KYARA SOFIRES COSTA PERES, 

representada por sua genitora GESSICA COSTA RIBEIRO, em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Boa Vista/MT. Em apertada 

síntese, narra que a assistida conta com 1 (um) ano e 07 (sete) meses de 

vida, conforme se verifica ao documento aportado (evento n. 31279070), 

e que apresenta um quadro de alergia alimentar, alergia cutânea e 

dermatite atópica, CID n. L20.0, que teve início aos 4 (quatro) meses de 

idade, conforme atesta o laudo médico acostado, necessitando fazer uso 

de medicamentos específicos de uso contínuo, conforme assinalou o 

aludido profissional (evento n. 31279084). Assim sendo, ante o genitor da 

requerente se encontrar desempregado, buscou junto a secretária 

municipal de Alto Boa Vista, os medicamentos necessários à continuidade 

do tratamento de sua filha. Todavia, o mesmo obteve informação que o 

Estado não possuía tais remédios para lhe fornecer, devendo ele arcar 

com a compra dos medicamentos. Relata, ainda, que os genitores não 

possuem condições financeiras para arcar com os custos dos referidos 

medicamentos – allegra pediátrico, esalerg gotas, pharmaton, bem como o 

manipulado de inalantes + toxoides –, sendo que possuem como única 

renda familiar o bolsa família, no valor de R$ 80,00 reais, além de certa 

quantia recebida pelo genitor, fruto de alguns “bicos” que faz para ajudar 

na manutenção da casa Com a peça inicial, vieram documentos 

comprobatórios. É o relato necessário. Decido. Preliminarmente à análise 

da pretensão da parte autora, há necessidade de análise da competência 

do juízo para conhecimento da demanda. Conforme a Resolução TJ-MT/OE 

n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a 

qual passou a deter a seguinte competência: "Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado". O art. 2º da 

Resolução estabeleceu que as demandas em curso deveriam continuar a 

tramitar no juízo original, com ressalva: Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. Finalmente, a Portaria n. 

29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em consonância com a previsão 

do art. 6º da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro 

de 2019 como termo inicial para a distribuição/redistribuição das ações 

relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande/MT. De todo o exposto, resulta que o juízo 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT é o competente para o conhecimento da presente demanda, 

uma vez que se trata de feito relativo à saúde pública e são litisconsortes 

passivos o Município de Alto Boa Vista/MT e o Estado de Mato Grosso. 

Nesses termos, estou em reconhecer a competência do juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 

para o processamento desta demanda. Diante do exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA deste Juízo para processamento e julgamento do presente 

feito, determinando a sua remessa ao Juízo da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fulcro no artigo 

64 do CPC e na Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019. 

Preceda-se à remessa do feito com URGÊNCIA, na forma acima indicada. 

Intime-se a Defensoria Pública. São Félix do Araguaia/MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-70.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000389-70.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): CARLOS GOMES VIEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária 

para a concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por 

CARLOS GOMES VIEIRA. A Autarquia requerida sustenta que a parte 

autora não comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. 
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A parte autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil 

e vinte) as 14:20 hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-40.2020.8.11.0017

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:

ABRAAO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

NOEL FILHO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA Processo: 1000143-40.2020.8.11.0017. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ABRAAO SOARES DA SILVA, NOEL 

FILHO SOARES DA SILVA Vistos. Observa-se que a parte autora não 

juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que os 

Requerentes regularizem tal vício, comprovando o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-98.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ABREU VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000316-98.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA JOSE ABREU VALADARES REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária 

para a concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por MARIA 

JOSÉ ABREU VALADARES. A Autarquia requerida sustenta que a parte 

autora não comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil 

e vinte) as 15:00 hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-39.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS CORCINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000307-39.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): FRANCISCO DAS CHAGAS CORCINO DA COSTA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Decisão saneadora. Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de 

ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS CORCINO DA COSTA. A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil e vinte) as 15:40 hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-47.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - MT56220-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000882-47.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE SAO FELIX DO ARAGUAIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA 

em face do MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, todos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída devidamente com os 

documentos necessários, dentre eles o título executivo. Antes mesmo do 

recebimento dos autos ou que tenha o executado citado o autor, 

devidamente representado por seu advogado, requer a desistência da 

ação, haja vista parte contrária ter saldado o débito de forma extrajudicial 

(evento n. 28127116). 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 

CPC 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 a parte autora interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos no evento n. 28127116. Ante o exposto, e por tudo 

o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil. Não há que se falar em baixa de restrição ou bloqueios, uma vez que 

não foi determinada por este Juízo. Paga as custas, fica autorizado o 

desentranhamento dos documentos e remetam-se na sequência os autos 

ao arquivo com as cautelas de praxe, procedendo-se às baixas de estilo. 

P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura 

digital. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2020-GAB

 A Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 66, VII, da Lei de Execução Penal;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus, ratificada pela declaração da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na qual, Tedros Ghebreyesus, seu diretor-geral, declarou que o 

planeta vive uma pandemia do Novo Coronavírus, chamado de Sars-Cov-2 

(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de 

Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 

19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo;

 CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Orientativa 

02/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, cujo conteúdo disciplina orientações 

para prevenção de contágio por Novo Coronavírus e outras doenças;

CONSIDERANDO o teor da Portaria-Conjunta n. 281/2020/TJMT, que em 

decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), estendeu o prazo de fechamento das Portas dos fóruns e 

de quaisquer dependências do serviço judicial e instituiu o teletrabalho até 

o dia 30/04/2020, com possibilidade de prorrogação desse prazo caso o 

risco de contaminação do COVID-19 permaneça latente. CONSIDERANDO 

a necessidade de zelar pela saúde dos agentes públicos e demais 

usuários que atuam nas unidades prisionais;

CONSIDERANDO que é questão de tempo a chegada do vírus à cidade de 

São José dos Quatro Marcos/MT e região, o que poderá atingir, 

frontalmente, o Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, caso 

medidas preventivas, de urgência, para contenção do contágio não sejam 

adotadas; RESOLVE: Art. 1º - Estender a suspensão até o dia 30 de abril 

do presente ano, a contar do término do prazo regulamentado pela Portaria 

n. 006/2020 GAB, qual seja, dia 20/04/2020, do comparecimento pessoal 

do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de 

direitos, na unidade penitenciária desta Comarca para registro do ponto 

biométrico, quando importar em obrigação nesse sentido, v.g, livramento 

condicional, regime aberto e semiaberto, suspensão do processo penal, 

dentre outras hipóteses.

 Art. 2º - A presente Portaria poderá ser modificada ou complementada a 

qualquer tempo, especialmente havendo mudança da situação fática da 

pandemia, permanecendo seus efeitos enquanto vigente o Decreto de 

Emergência.

Art. 3º - Encaminhem-se cópias do presente à Defensoria Pública, ao 

Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, ao Presidente da 

Secional da OAB/MT e ao representante do Ministério Público em exercício 

nesta comarca, ao Conselho da Comunidade e, individualmente via e-mail, 

às direções das unidades prisionais e Central de Monitoramento.

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

Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de 

abril de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

PORTARIA N. 17/2020-CA

 A Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei: 

CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o Plantão 

Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso nos finais de semana e feriado, bem como no plantão semanal; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário, mensalmente, em conformidade com o referido provimento; 

RESOLVE: Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão judiciário de finais 

de semana e feriados das 13h00min às 17h00min no Polo de Cáceres, 

bem como, plantão semanal, da área cível e criminal da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT, referente ao mês de MAIO DE 2020, da 

seguinte forma: DATA CLASSE JUIZ (A) SERVIDOR (A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA CONTATO –PLANTÃO SERVIDOR(A) 01 a 03 PONTO 

FACULTATIVO e FINAL DE SEMANA MARCOS ANDRÉ DA SILVA TEREZA 

C. DA CRUZ CAPELLETTI MÔNICA RAMOS (65) 9.9954-1279 04 a 08 

SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza MÔNICA 

RAMOS (65) 9.9605-4758

09 a 10 FINAL DE SEMANA ÍTALO OSVALDO A. DA SILVA JOSÉ 

ANTÔNIO FURLANETO WELBSON DE F. CARVALHO (65) 9.9643-5149

11 a 15 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza 

WELBSON DE F. CARVALHO (65) 9.9605-4758

16 e 17 FINAL DE SEMANA MARCOS ANDRÉ DA SILVA ROSIMEIRI 

DELFORNO EMERSON A. VILASIN (65) 9.9642-6276

18 a 22 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza 

EMERSON A. VILASIN (65) 9.9605-4758

23 e 24 FINAL DE SEMANA LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI LAURITA 

BATISTA RODRIGUES FERNANDO GOMES SOARES (65) 9.9608-7851

25 a 29 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza 

FERNANDO GOMES SOARES (65) 9.9605-4758

30 e 31 FINAL DE SEMANA ELMO LAMOIA DE MORAES ELISANGELA A. 

LOPES LUIS FELIPE CARNIEL (65) 9.9905-8282 Art. 2º O serviço de 

Plantão Judiciário, na primeira Instância, deverá obedecer às disposições 

contidas na CNGC e no Provimento nº 17/2019-CM. Art. 3º A convocação 

dos escalados para o plantão se dará por meio da Publicação da Portaria 

no Diário da Justiça Eletrônico Art. 4º. A presente portaria deverá ser 

afixada em local visível para divulgação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Notifique-se os servidores e 

magistrados designados para o plantão. Encaminhe-se cópia a presidência 

do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à 

Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de Comunicação, à 

Promotoria de Justiça e a OAB local. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 

de Abril de 2020. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito e 

Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000556-21.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINA SOARES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1000556-21.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o requerido 

apresentou contestação no prazo legal. S JOSÉ Q MARCOS, 22 de abril de 

2020 ROSIMEIRI DELFORNO Técnica Judiciárioa SEDE DO VARA ÚNICA DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da 

C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000739-89.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO 

DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88476 Nr: 1833-26.2018.811.0039

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:1378646

 Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

mediante triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento.Por fim, demostrada a hipossuficiência 

da autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 82533 Nr: 3714-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, LAURO GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15304, PABLINE MAYARA BARBOSA BELFORT 

MEDEIROS - OAB:23873/O

 AUTOS N. 3714-72.2017.811.0039

 CÓDIGO 82533

Vistos.

 Trata-se ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face dos réus JACKSON DE JESUS VERISSÍMO, vulgo 

“Gonçalo” ou seu “Gonçalo” e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES 

BRUNO, pela prática, em tese, das condutas previstas no art. 157, § 2°, 

incisos I e II, por oito vezes, na forma do art. 70, caput, c/c art. 29, 61, 

inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

Após a prolação da sentença penal condenatória (REF.: 348), o Parquet 

propôs o recurso de embargos de declaração, com fundamento no artigo 

382, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que a sentença 

deve ser declarada, para correção de omissão/contradição.

Com efeito, tendo em vista que os embargos de declaração aviados pelo 

agente ministerial possui caráter infringente, em observância ao princípio 

do contraditório, determino a intimação da defesa do acusado LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO para que se manifeste no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de abril de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 93153 Nr: 136-33.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BORGES DE CARVALHO, RENATO 

DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, LUCIMAR MORILHO 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 24.687

 Processo nº. 136-33.2019.811.0039

 Código nº. 93153

Vistos.

 Trata-se ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face dos réus LUCIANO BORGES DE CARVALHO e 

RENATO DE JESUS DA SILVA, dando-os como incursos nas sanções 

penais do art. 155, §4º, inciso IV, art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 69, todos 

do Código Penal, e, exclusivamente em relação ao primeiro denunciado 

(LUCIANO), com incurso no crime descrito no art. 309 da Lei nº. 9.503/97 

– Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após a prolação da sentença penal condenatória (REF.: 110), o Parquet 

propôs o recurso de embargos de declaração, com fundamento no artigo 

382, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que a sentença 

deve ser declarada, para correção de omissão/contradição.

Com efeito, tendo em vista que os embargos de declaração aviado pelo 

agente ministerial possui caráter infringente, em observância ao princípio 

do contraditório, determino a intimação da defesa do sentenciado 

LUCIANO BORGES DE CARVALHO, para que se manifeste no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de abril de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-37.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PIRES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES DA SILVA OAB - MT26640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000488-37.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:MARIA DO 

CARMO PIRES SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI 

MENDES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 

Audiência Juizado Especial Cível Data: 17/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 20 de abril 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: 1000489-22.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES DA SILVA OAB - MT26640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000489-22.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:GIOVANI 

MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI MENDES 

DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DO MATO GROSSO 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: 24/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 20 de 

abril 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: 1000490-07.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENINO SOLDERA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-07.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:ADEVAIR 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANATOLY 

HODNIUK JUNIOR POLO PASSIVO: TIAGO MENINO SOLDERA 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: 24/06/2020 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 . 20 de 

abril 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: 1000495-29.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SALVIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTILANTE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000495-29.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:ROSA MARIA 

SALVIANO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA 

VENTUROLI CALDEIRA, JEAN DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: 

CINTILANTE COSMETICOS LTDA - 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: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

24/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 21 de abril 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: 1000496-14.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CATIENE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000496-14.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:CATIENE DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA VENTUROLI 

CALDEIRA, JEAN DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: AGENCIA MUNDI 

INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP 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: 

24/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 21 de abril 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: 1000195-38.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MULATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000195-38.2018.8.11.0039. REQUERENTE: AGNALDO 

MULATO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Defiro o pleito ID. 24017068, razão pela qual determino seja oficiada a 

Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação dos valores 

depositados no presente feito. 3. Após, independentemente de nova 

decisão, DETERMINO a expedição de alvará para liberação dos valores 

vinculados, observando-se a conta bancária indicada, devendo o 

comprovante ser juntado no processo. 4. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, conforme evidenciado no depósito realizado – ID. 21710749, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas processuais. 7. Transitada em 

julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-38.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MULATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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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 SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000195-38.2018.8.11.0039. REQUERENTE: AGNALDO 

MULATO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Defiro o pleito ID. 24017068, razão pela qual determino seja oficiada a 

Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação dos valores 

depositados no presente feito. 3. Após, independentemente de nova 

decisão, DETERMINO a expedição de alvará para liberação dos valores 

vinculados, observando-se a conta bancária indicada, devendo o 

comprovante ser juntado no processo. 4. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, conforme evidenciado no depósito realizado – ID. 21710749, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas processuais. 7. Transitada em 

julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-36.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010034-36.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MARCELINO 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS 1. 

Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. Minuta de 

acordo acostada em ID. 10276146, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. 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 patrono 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. 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. 10. Consigno ainda 

que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão 

dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 11. Transitada em 

julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 12. 

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 15 

de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000001-67.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000001-67.2020.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

NOGUEIRA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 1. Vistos. 2. Trata-se de Alvará 

Judicial para levantamento dos valores rescisórios pertencentes a parte 

autora. 3. Aduz em apertada síntese que no dia 17 de outubro de 2019, o 

Sr. Severino Barboza Camelo Filho veio a falecer, não deixou bens a 

inventariar, conforme consta da certidão de óbito em anexo. 4. Assim, o 

‘de cujus’ era funcionário público municipal, lotado junto ao Setor 05041 – 

Obras e Serviços Públicos – Efetivo, com cargo 0029 – Operador de 

Máquinas II – CE – 04, tendo deixado verbas rescisórias junto a Prefeitura 

Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, requer a autora autorização 

para receber os respectivos valores. 5. A ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita. 6. Entrementes, 

DETERMINO que se expeça o competente alvará judicial a Prefeitura 

Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, autorizando o resgaste pela 

autora dos saldos rescisórios existentes em nome do falecido Severino 

Barboza Camelo Filho. 7. Transitada em julgado, expeça-se o competente 

alvará, arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

15 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-88.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LINS STRAMBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010134-88.2016.8.11.0039. REQUERENTE: EDSON LINS 

STRAMBECK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. Minuta de acordo acostada em ID. 

30503880, pugnando pela homologação. 4. Em ID. 30741822 a parte 

requerida informou o pagamento do entabulado, de modo que 

posteriormente em ID. 30859744 a parte autora requereu a extinção 5. É o 

sucinto relato. DECIDO. 6. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 7. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

8. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. 9. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelo patrono 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. 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. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 15 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-88.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LINS STRAMBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010134-88.2016.8.11.0039. REQUERENTE: EDSON LINS 

STRAMBECK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. Minuta de acordo acostada em ID. 

30503880, pugnando pela homologação. 4. Em ID. 30741822 a parte 

requerida informou o pagamento do entabulado, de modo que 

posteriormente em ID. 30859744 a parte autora requereu a extinção 5. É o 

sucinto relato. DECIDO. 6. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 7. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

8. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. 9. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial 

referendado pelo patrono 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. 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. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 15 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-78.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010221-78.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: LETICIA ESTEVES 

MOREIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95, ajuizada por LETÍCIA ESTEVES 

MOREIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL. 3. Em ID. 25525953 foi 

penhora o valor total da obrigação na conta da parte requerida, de modo 

que em ID. 290325492 a parte autora pugnou pelo levantamento do valor e 

posterior arquivamento do feito. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e 

decido. 6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a 

juntada dos alvarás de autorização em fls. 304 e 305, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

e o faço com fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC. 8. Expeça-se alvará de levantamento dos valores vinculados aos 

autos em favor da parte autora. 9. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 10. Sem custas ante o 

deferimento da justiça gratuita. 11. Publique-se. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-78.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010221-78.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: LETICIA ESTEVES 

MOREIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação sob o rito da Lei nº 9.099/95, ajuizada por LETÍCIA ESTEVES 

MOREIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL. 3. Em ID. 25525953 foi 

penhora o valor total da obrigação na conta da parte requerida, de modo 

que em ID. 290325492 a parte autora pugnou pelo levantamento do valor e 

posterior arquivamento do feito. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e 

decido. 6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a 

juntada dos alvarás de autorização em fls. 304 e 305, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

e o faço com fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC. 8. Expeça-se alvará de levantamento dos valores vinculados aos 

autos em favor da parte autora. 9. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 10. Sem custas ante o 

deferimento da justiça gratuita. 11. Publique-se. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intima-se as partes, na pessoa de seu advogado devidamente habilitado 

nos autos, para ciência acerca da audiência redesignada para o dia 

22/05/2020 15:30, conforme Decisão de Id. 30674546.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001338-08.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALINE CARLOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)
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Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência designada para o 

dia 22/05/2020 16:15.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000361-79.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FORMOSUL -TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE OSOKOSKI OAB - SC46969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLINE SCHMATZ SCHULTZ LOPES OAB - SC27391 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIRIO LUIZ SANTIN (TESTEMUNHA)

 

Intima-se as partes, nas pessoas de seus advogados devidamente 

habilitados nos autos, para ciência acerca da audiência designada para o 

dia 22/05/2020 16:30.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000002-66.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA EVANGELISTA BATISTA RIBEIRO (REQUERIDO)

NILTON RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado habilitado nos autos, 

para ciência da certidão do Oficial de Justiça Id. 31247694, devendo 

impulsionar os autos para complementar a diligência de cada endereço 

informado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-94.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI CAMPANHONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 21/05/2020, ÀS 13 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000963-07.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 14/08/2020 14:00, na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-57.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELMIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OGENIO DA SILVA MEDEIROS (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 14/08/2020 14:30 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENZO GARCIA OAB - SP338008 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINIMAR TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

VM FERREIRA - SERVICOS - ME (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 21/08/2020 13:00 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-69.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, A QUAL NOTICIA 

QUE O MANDADO NÃO FORA CUMPRIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE 

DEPÓSITO DA RESPECTIVA DILIGÊNCIA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-42.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GELDA DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRIJALVA LOPES (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 22/05/2020, ÀS 15 HORAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81465 Nr: 819-89.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se 

objetivamente quanto ao prosseguimento da demanda, devendo, ser 

acostada ao feito a planilha atualizada do débito exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105235 Nr: 4222-95.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A teor do disposto no art. 914, §1º, do CPC, desentranhe-se o petitório de 
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ref. 41 e distribua-o em como embargos à execução em apartado, por 

dependência a estes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 4190-56.2018.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Conclusão equivocada, aguarde-se o decurso do prazo para 

manifestação da parte quanto à citação frustrada do demandado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 1151-56.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPCAM ISAGRO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 DESPACHO

Intime-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o 

retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2657-67.2015.811.0078

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o transcurso do prazo desde a última manifestação da parte 

exequente, determino sua intimação para que, em 15 (quinze) dias se 

manifeste objetivamente em prosseguimento, devendo informar se 

remanescem valores pendentes de pagamento pelo executado e, na 

hipótese de positivo, apresentar planilha atualizada, requerendo o que de 

direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 514-71.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sugar Shoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDK COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE JUNG GUIMARÃES - 

OAB:90175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para manifestar-se objetivamente em 15 

(quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93173 Nr: 1764-42.2016.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUAREZ TAMIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 DESPACHO

Considerando a impossibilidade de realização de audiência de conciliação 

na data aprazada, ante o teor das disposições contidas na Portaria 

Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, suspendo a realização do ato sem 

designação de nova data.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78417 Nr: 2163-42.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREMBATI LOJA DE CONVENIENCIA E 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP, GILMAR PEREIRA, IVONE 

BREMBATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROSAS JÚNIOR - 

OAB:1910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a manifestação de ref. 74, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em prosseguimento, requerendo o que de direito.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80109 Nr: 322-75.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GOTARDO MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON MONTAGNER - 

OAB:23.239/O, SIMONE MARIA SERAFINI - OAB:RS 32072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT

 DESPACHO

Considerando o julgamento dos embargos sob código 100535 em apenso, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100535 Nr: 1941-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GOTARDO MAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME BASSO - OAB:89830, 

SIMONE MARIA SERAFINI - OAB:RS 32072

 Em que pese os argumentos da parte Executada, nota-se que os bens 

móveis penhorados não se enquadra na hipótese do artigo 833, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que o Executado não logrou êxito em 

comprovar que extrai o sustento da sua família através dos bens 

penhorados. O Executado se limitou a juntar comprovantes de aluguel, 
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endereço, contudo em nada sustentou para comprovação do alegado. 

Além da ausência de documentos aptos a comprovar que de fato o 

Executado atua como técnico de som, como fotos, por exemplo, não foram 

juntadas contrato de prestação de serviço ou outros documentos que 

comprovam a utilização da aparelhagem para o seu labor. Acerca do tema, 

trago o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – 

CIRCULAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, V DO 

NCPC – ÔNUS DA PROVA – Nos termos do artigo 833, inciso V, do Código 

de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis "os livros, as 

máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 

móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão"; O ônus 

da demonstração da utilidade ou necessidade do bem penhorado para o 

exercício da profissão é do executado, sendo neste sentido o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Agravante não contesta o 

débito, confirmando que contratou os serviços advocatícios, mas apenas 

alega a impenhorabilidade. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 

21049665320188260000 SO 2104966-53.2018.26.0000, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/07/2018, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 05/07/2018) Nestes termos, incabível a 

pretensão do embargante. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 

485, inciso VI, do NCPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os 

embargos à execução opostos por OSMAR PEREIRA. Condeno o 

embargante em despesas, custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103277 Nr: 3281-48.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a tomar 

ciência do inteiro teor da r. Sentença ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103667 Nr: 3497-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CEZAR BULLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5.730-B

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por PAULINO CEZAR 

BULLA.Condeno o embargante em despesas, custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% do 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104615 Nr: 3954-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGRO 

PECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA, MAURÍCIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais, isentando-o, todavia, do pagamento da verba honorária ao 

advogado da parte adversa, na medida em que não houve manifestação 

de mérito nos autos.Traslade-se cópia da presente aos autos em 

apenso.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

presente feito com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103565 Nr: 3450-35.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARY RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial.Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do 

NCPC.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

presente feito com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103863 Nr: 3601-98.2017.811.0078

 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): SIRO IVO CIMA, ROS MARI TEREZINHA CIMA, 

GENOR ALBERTO CIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA CARLA FERREIRA 

BATISTA - OAB:20359/O

 DESPACHO

Considerando a manifestação ministerial retro, na qual informou o 

interesse da resolução consensual da demanda, determino a intimação 

dos requeridos para que informe se também possuem o interesse na 

autocomposição, devendo, na hipótese de positivo, ser procedido o 

retorno dos autos à conclusão para designação de audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104340 Nr: 3811-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDER COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência.

Nos termos do art. 550 do NCPC, cite-se a instituição requerida para que, 

em 15 (quinze) dias, preste as contas exigidas ou ofereça contestação.

Após, intime-se o requerente para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81019 Nr: 655-27.2015.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora do despacho proferido nos autos de ref. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111151 Nr: 2721-72.2018.811.0078

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5.730-B, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19.912-O

 Intima-se a defesa técnica para comparecer a audiência designada nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121108 Nr: 2620-98.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 DESPACHO

Sobre os embargos de declaração de ref. 36, ouça-se a defesa do 

acusado no prazo de 10 dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102183 Nr: 2706-40.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, ACCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:, MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:12642O, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 Para INTIMAR o nobre Advogado GUILHERME MARIA ALVES RODRIGUES 

da r. Decisão a seguir transcrita: "Considerando a inércia dos advogados 

dativos anteriormente nomeados, revogo suas nomeações e nomeio o 

advogado Guilherme Maria Alves Rodrigues, inscrito na OAB/MT 12.642/O 

para atuar na defesa do requerido Juliel Apolonio da Silva, o qual já deverá 

ser intimado via telefone ou perante o balcão desta Serventia para 

aceitação ao encargo, devendo, desde já ser intimado para apresentar 

manifestação em 15 (quinze) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102878 Nr: 3058-95.2017.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADM, RDCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVCVEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 1257-76.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS SOUSA, ANA CAROLINA 

CASTRO DA SILVA, RONNYS DOS SANTOS GORGETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARAÚNA DE 

MERCÊ - OAB:26.807-O, DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL - OAB:, 

EMERSON MENDES DA SILVA - OAB:21.687-O

 DECISÃO

Inicialmente, certifique-se quanto a intimação pessoal de todos os réus.

Considerando a Certidão de tempestividade do Recurso (ref. 212), recebo 

o Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado Ronnys, o qual 

veio acompanhado das razões recursais.

Abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, com a juntada do mandado de intimação e carta precatória dos réus 

devidamente cumpridos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 746-83.2016.811.0078

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FERREIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Na hipótese de restar frustrada a tentativa de bloqueio supra, defiro, 

desde já, a inserção de constrição em eventuais veículos da parte 

executada localizados através do Sistema Renajud.

Sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado para, querendo, opor 

impugnação no prazo legal.

Lado outro, resultando infrutífera qualquer das medidas assinaladas, 

manifeste-se a exequente em 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100196 Nr: 1761-53.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOTA, ANISIA TERLUK SLOTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 dias, dar andamento ao feito.

Lado outro, sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107444 Nr: 432-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARNIER CIA LTDA - ME, KLEITON KLITZKE 

DA PAZ, RAQUEL VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - OAB:DF/56709, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DIEGO 

BALTUILHE DOS SANTOS - OAB:13.079, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431, FABIANNY CALMON RAFAEL 

- OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, JANAINA 

DA SILVA MENEZES - OAB:20335, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, 

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, 

MAURO SOMACAL - OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13714-MS, PAULO RENATO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:20254, RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, 

SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28002-GO, TAMARA THAIS TORRACA 

DELGADO - OAB:19867, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 dias, dar andamento ao feito.

Lado outro, sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110559 Nr: 2392-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARNIER CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Na hipótese de restar frustrada a tentativa de bloqueio supra, defiro, 

desde já, a inserção de constrição em eventuais veículos da parte 

executada localizados através do Sistema Renajud.

Sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado para, querendo, opor 

impugnação no prazo legal.

Lado outro, resultando infrutífera qualquer das medidas assinaladas, 

manifeste-se a exequente em 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000611-15.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

ELLEN MARCIA DA SILVA MOURA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIL DA SILVA (REU)

Lucas Porte Silva (TESTEMUNHA)

ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

SILVANO NEGRI (TESTEMUNHA)

THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARAES (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 

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

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000611-15.2020.8.11.0078 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto 

da criança e do adolescente]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (283) AUTOR: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: AV. PIRAMBOIA, 780, CENTRO, SAPEZAL - MT 

- CEP: 78365-000 Nome: ELLEN MARCIA DA SILVA MOURA Endereço: 

Avenida Jaime Schechelli, centro, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 Nome: 

ENEDIL DA SILVA Endereço: Lugar incerto e ignorado FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP. 2. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
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alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DOUGLAS MESSIAS 

GUSMAO, digitei. 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, 

DOUGLAS MESSIAS GUSMAO, digitei. SAPEZAL, 20 de abril de 2020. 

DOUGLAS MESSIAS GUSMAO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria/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.

Citação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000552-61.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CLOSOSKI MALACARNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MALACARNE FILHO OAB - SC52804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FACCIN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

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

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000552-61.2019.8.11.0078 Valor da 

causa: R$ 13.667,93 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Alienação 

Fiduciária]->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM 

COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: SONIA CLOSOSKI MALACARNE 

Endereço: RUA PRESIDENTE GASPAR DUTRA, 77, apto 503, VILA NOVA, 

BLUMENAU - SC - CEP: 89035-480 POLO PASSIVO: Nome: VANDERLEI 

FACCIN Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 1002 SW, CIDEZAL II, SAPEZAL 

- MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial 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, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC Data: 21/05/2020 

Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 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. SAPEZAL, 20 de abril 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-75.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS YAMAGUTI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES DOMINGUES E TOSIN DOMINGUES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos. Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado 

de 13.06.2017, implantado nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato 

Grosso da Central de Processamento de Diligência para Oficiais de 

Justiça, que entrou em vigor na data do dia 26.06.2017, a forma de 

pagamento, descrita a seguir: Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: Para Emissão de Guia de 

Diligência: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 
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de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-92.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19/11/2019, ÀS 13 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-92.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRIDA PARA QUERENDO NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-89.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001061-89.2019.8.11.0078. REQUERENTE: VALDIR OLIVEIRA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a 

causa de pedir reside na alegação de desconto indevido na conta 

corrente do reclamante realizados pelo Banco ora reclamado por um 

contrato de empréstimo, o qual o requerente afirma jamais ter adquirido ou 

contratado junto ao banco. Ao final, o autor pugnou pela condenação do 

Banco requerido ao pagamento do indébito da importância indevidamente 

descontada de sua conta junto a instituição Bancária no importe de R$ 

14.300,00(quatorze mil e trezentos reais), além de danos morais no valor 

de R$20.000,00(vinte mil reais). 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. No mérito, o pedido inicial não merece prosperar, conforme 

a seguir será demonstrado. Com efeito, o banco requerido comprovou a 

legitimidade dos débitos, uma vez que, conforme se verifica do extrato de 

fl. 51, no dia 06 de agosto de 2018 foi contraído o empréstimo pessoal no 

valor de R$ 7.901,96, ocorrendo o deposito na conta bancária do 

requerente, sendo que na sequência e no mesmo dia foram efetuados 

dois saques de R$ 1.000,00 e um de R$ 750,00. Além disso, o autor foi 

supostamente reclamar do referido empréstimo 01 ano depois, 

oportunidade em que já tinham sido descontados na sua conta 13 parcelas 

de R$ 550,00. Ou seja, desse dados comprova-se a legitimidade do 

empréstimo e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, 

OPINO pela improcedência do pedido inicial. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I.C. 

Sapezal-MT, 22 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-20.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTES)

FRANCISCO ALVES COSTA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 do 

requerente, na pessoa de seu advogado, para conhecimento acerca da 

expedição da "Carta de Sentença" nos presentes autos, bem como para a 

adoção das providências que entender necessárias, no prazo legal. 

TABAPORÃ, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-10.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FACCHINI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CAIS OAB - SP97584-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA COSTA NEVES (REQUERIDO)

 

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 CERTIDÃO 

PROCESSO n. 1000149-10.2020.8.11.0094 Valor da causa: R$ 7.296,23 

ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: FACCHINI S/A Endereço: JULIA GAIOLLI, 618, AGUA CHATA, 

GUARULHOS - SP - CEP: 07251-500 POLO PASSIVO: Nome: LUCIANA DA 

COSTA NEVES Endereço: Rua Vilas Boas, 59, CENTRO, TABAPORÃ - MT 

- CEP: 78563-000 Certifico em atenção ao determinado na decisão (ID. 

29780929), que segundo orientações do DCA, o comprovante de 

pagamento das custas, deve ser emitido nestes autos n° 

1000149-10.2020.811.0094, vinculado ao PJE, devendo a parte solicitar a 

restituição dos valores pagos na guia física, junto a diretoria do foro. 

TABAPORÃ, 3 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000285-07.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. I. E. D. C. I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão de Decurso de Prazo Certifico em atenção ao 

determinado na decisão (ID. 31358615), que segundo orientações do DCA, 

o comprovante de pagamento das custas, deve ser emitido nestes autos 

n° 1000285-07.2020.811.0094, vinculado ao PJE, devendo a parte solicitar 

a restituição dos valores pagos na guia física, junto a diretoria do foro. 

TABAPORÃ, 17 de abril de 2020. SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000258-58.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. W. (REQUERIDO)

P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000258-58.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: LEILA ANGELA WERMEYER REQUERIDO: GIAN CARLOS 

WERMEYER, PATRÍCIA MATOS LACERDA Vistos. Defiro o pedido 

ministerial ID 31201403 Nomeio como curador da requerida, que se 

encontra presa, o advogado Dr. Astor Beskow, residente nesta comarca, 

para defender seus interesses de acordo com o artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil. Após a contestação, abra-se vista a parte autora. Após, 

abra-se vista ao Ministério Público Estadual. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA - 

OAB:22806-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado ANTONIO APARECIDO DA SILVA tal 

como foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar 

restou demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34288 Nr: 492-57.2019.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do ANTONIO CARLOS DA SILVA tal como foi 

lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

autos.Atentem-se as deliberações exaradas nos autos.Ciência ao MP. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-69.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000072-69.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-34.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000042-34.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-27.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000036-27.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 330 de 385



autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-31.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000178-31.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-71.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000003-71.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-33.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000152-33.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-49.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000041-49.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000040-64.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-10.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000160-10.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-20.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000127-20.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-35.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000126-35.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-15.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000052-15.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-47.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000164-47.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-54.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000170-54.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-79.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000136-79.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 
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autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000015-51.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, a parte exequente 

pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente 

à satisfação do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório 

tenha sido devidamente encaminhado ao órgão responsável pela 

representação legal do ente público, consoante movimentação eletrônica 

registrada nos autos, os valores descritos na liquidação realizada nos 

termos do Provimento n. 11/2017-CM não foram adimplidos dentro do 

prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. 

Razão pela qual, após certificado o decurso dos prazos, foram os autos 

remetidos em conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente 

quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta devidamente 

demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que 

pese a concordância da própria Fazenda em relação ao débito 

exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-37.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000197-37.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-70.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000156-70.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-93.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000105-93.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-21.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000071-21.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-14.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000205-14.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-24.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000075-24.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-84.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000168-84.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-78.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000106-78.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-09.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000076-09.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-80.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000080-80.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000062-59.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000062-59.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-97.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000096-97.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-28.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000077-28.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000221-65.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000221-65.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-10.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000020-10.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000110-18.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000110-18.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000047-22.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000047-22.2019.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-85.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000112-85.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-48.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000151-48.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000128-05.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000058-22.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000058-22.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-68.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000085-68.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-17.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000166-17.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000057-37.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000057-37.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-07.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000199-07.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 
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passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-84.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000017-84.2019.8.11.0094. EXEQUENTE: ASTOR BESKOW EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário determinado por 

este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de valores da 

Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito exequendo. 

Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente encaminhado 

ao órgão responsável pela representação legal do ente público, consoante 

movimentação eletrônica registrada nos autos, os valores descritos na 

liquidação realizada nos termos do Provimento n. 11/2017-CM não foram 

adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo a leitura 

eletrônica efetivada. Razão pela qual, após certificado o decurso dos 

prazos, foram os autos remetidos em conclusão. Fundamento. Decido. 

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à 

parte Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante LIQUIDO devido, 

anotado em cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados 

da Fazenda Pública. Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos 

do extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-65.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000124-65.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-53.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000086-53.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-90.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000187-90.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-29.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000204-29.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-74.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000061-74.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-62.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000163-62.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-36.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000070-36.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-48.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000108-48.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000072-06.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000072-06.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-19.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000043-19.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-81.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000067-81.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-23.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

8010052-23.2015.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-24.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000032-24.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-72.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000130-72.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-09.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000033-09.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-94.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000038-94.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-18.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000056-18.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 
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expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-32.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000165-32.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-10.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 
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recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Por fim, certifique a Secretaria 

sobre a tempestividade dos embargos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000571-74.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000571-74.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono os 

autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo 

de 15 dias, efetuar o recolhimento de diligencia de Oficial de Justiça, para 

cumprimento de mandado de pagamento. Tapurah/MT, 17 de abril de 2020. 

Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000996-04.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO EICKHOFF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000996-04.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EMBARGANTE: LEONARDO EICKHOFF REQUERIDO: 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Inicialmente, 

certifique-se quanto à tempestividade dos embargos à execução, bem 

como se proceda a associação dos presentes à execução extrajudicial n. 

o 1000195-88.2019.8.11.0108. No mais, considerando que o embargante, 

entre outras matérias, também alegou excesso de execução, intime-o para 

emendar à inicial, devendo apresentar o demonstrativo descriminado e 

atualizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser examinada a 

alegação de excesso de execução (inciso II, § 4º, art. 917, CPC). Por fim, 

conforme se observa do pedido inicial, a requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do Novo Código de Processo 

Civil, o qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto em que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos, uma vez que a declaração de imposto de 

renda juntada aos autos indica expressão de riqueza de elevada monta. A 

jurisprudência entende ainda que sinais externos de capacidade 

financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário. 

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial na forma do art. 319 do CPC, bem como para 

comprovar a hipossuficiência de recursos alegada, ou não havendo tal 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas, ou requeira o 

recolhimento de forma parcelada, sob pena de indeferimento, nos termos 

do art. 321 do Código de Processos Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REJANE BOENO FELTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001642-43.2018.8.11.0045 Impulsionamento por Certidão Certifico que a 

contestação ofertada (ID24266954) é tempestiva, assim, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para no 

prazo de 15 dias apresentar impugnação à contestação. Tapurah/MT, 22 

de abril de 2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-91.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO BALISTIERI (EXECUTADO)

IVANETE MARIA PEZZINI BALISTIERI (EXECUTADO)

ELOY BALISTIERI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para a Intimação da Parte Autora, por intermédio de 

seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

pagamento de diligência ao Oficial de Justiça, com vistas ao cumprimento 

de despacho de ID nº 31345264, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000202-46.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ WORST (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a intimação da Requerente, por intermédio de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

comprovante de pagamento de guia de diligência ao Oficial de Justiça, com 

vistas ao cumprimento de despacho de ID nº 29764884, sob pena de 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000419-89.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE TECIDOS TAPURAH LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

MARLEN SANDRA VAN DERLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000419-89.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

EXECUTADO: COMERCIO DE TECIDOS TAPURAH LTDA - ME, CARLOS 

ALBERTO DA SILVA MORAES, MARLEN SANDRA VAN DERLAN Vistos, 

etc. Trata-se Ação de Execução Fiscal movida por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de COMERCIO DE TECIDOS TAPURAH LTDA - ME e 

outros (2) , todos qualificados nos autos, face inadimplência de obrigação 

legal decorrente de dívida ativa devidamente certificada. CITE-SE a parte 

Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, 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. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. Decorrido o prazo da citação, sem o 

pagamento do débito, intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, deixo consignado que 

qualquer diligência visando à localização de bens da parte Executada para 

a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem 

para a penhora, a presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 

6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o 

Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta de bens 

penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento até a 

satisfação integral do crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem 

qualquer manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa 

apenas no relatório estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000467-48.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000467-48.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

EXECUTADO: ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR Vistos, etc. Trata-se Ação de 

Execução Fiscal movida por ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR , todos qualificados nos autos, face 

inadimplência de obrigação legal decorrente de dívida ativa devidamente 

certificada. CITE-SE a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, 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. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Decorrido o prazo da 

citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para indicar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, deixo 

consignado que qualquer diligência visando à localização de bens da parte 

Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não havendo a 

indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos do artigo 

40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta de 

bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem 

qualquer manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa 

apenas no relatório estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000493-46.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA MARTINS TOSTA CARDOZO (EXECUTADO)

OTICA SAFIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELOAN RACCOLT CARDOZO (EXECUTADO)

EDILSON CARDOZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000493-46.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

EXECUTADO: OTICA SAFIRA LTDA - ME, ELOAN RACCOLT CARDOZO, 

EDILSON CARDOZO, LEANDRA MARTINS TOSTA CARDOZO Vistos, etc. 

Trata-se Ação de Execução Fiscal movida por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de OTICA SAFIRA LTDA - ME e outros (3) , todos 

qualificados nos autos, face inadimplência de obrigação legal decorrente 

de dívida ativa devidamente certificada. CITE-SE a parte Executada para 

pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, 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. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000335-88.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RODRIGUES (EMBARGANTE)

LUIS ODONE SILVA FORTES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 
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custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000307-23.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 24438 Nr: 713-13.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, determino a 

expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser 

depositado na conta informada pela causídica da parte requerente, às fls. 

207, vez que esta possui plenos poderes para receber e dar quitação 

(conforme procuração fls. 17 e 193).

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 24440 Nr: 715-80.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, determino a 

expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser 

depositado na conta informada pela causídica da parte requerente, às fls. 

170, vez que esta possui plenos poderes para receber e dar quitação 

(conforme procuração fls. 17).

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 875-90.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOCELIN SCHNAIDER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O

 À vista da manifestação retro, designo audiência de instrução para o dia 

18 de maio de 2020, às 14h, para oitiva da vítima, cujo endereço consta às 

fls. 233.

Estando o réu preso, e havendo disponibilidade de realização do ato por 

videoconferência no local em que se encontra recolhido, encaminhe-se 

link e código de acesso.

Intime-se o réu e sua defesa, inclusive da realização do ato por 

videoconferência.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 25087 Nr: 1363-60.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, determino a 

expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser 

depositado na conta informada pela causídica da parte requerente, às fls. 

192, vez que esta possui plenos poderes para receber e dar quitação 

(conforme procuração fls. 24).

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69481 Nr: 3381-73.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de concessão de prisão domiciliar.Diligencie a secretaria sobre a 

carta precatória para citação da acusada, bem certifique sobre o prazo de 

resposta à acusação. Em seguida, conclusos.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-78.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MARIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYARA CIPRIANP DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH 1000271-78.2020.8.11.0108 AUTOR(A): VALDICE MARIA DE 

CASTRO Advogado do(a) AUTOR(A): CLAUDIO BIRCK - MT0010093A 

REU: DAYARA CIPRIANP DE LIMA 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. Fixo honorários advocatícios ao advogado 

nomeado no importe de 0,5 (URH) devendo ser suportado pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se certidão. 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-86.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

KRISLAINE CANDIDA DE JESUS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000081-86.2018.8.11.0108. REQUERENTE: KRISLAINE CANDIDA DE 

JESUS BASTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por KRISLAINE CANDIDA DE JESUS BASTOS 

em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I., todos qualificados nos autos. A parte autora 

afirma, que está sendo cobrada indevidamente pela Ré, um débito no valor 

de R$ 596,01 (Quinhentos e noventa e seis e um centavo) com seguinte 

número de contrato 16097965221, contudo, não reconhece a dívida em 

questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. Na 

movimentação Num. 16417159, a parte Autora fez requerimento de 

desistência da ação. Considerando que, nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Diante do requerimento 

realizado pela Autora, determino a extinção do feito, sem julgamento do 

mérito. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil 

de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa 

Juíza Leiga I – Homologo a minuta de sentença com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Tapurah/MT, 12 de julho de 2019. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-48.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000284-48.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: M. A. E. DA SILVA - ME 

EXECUTADO: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS Vistos examinados. A 

autora pugnou pela desistência da ação, conforme termo de audiência de 

conciliação realizada em 17.12.2019 e anexado no id. 27805322. 

Conforme disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015, extingue-se o processo sem julgamento do mérito quando (VIII) 

homologar a desistência da ação. Ademais, é desnecessária a anuência 

da parte reclamada, conforme preceitua o ENUNCIADO 90, do Fórum 
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Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), in verbis: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência 

da ação, e em consequência, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015 c/c Enunciado 90, do Fórum Nacional de Juizados Especiais. 

Deixo de condenar as partes nas custas judiciais e honorários, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995. Intime-se. Após certificado o transito 

em julgado da sentença e procedidas as baixas e anotações necessárias, 

ao arquivo. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos ao 

MM. Juiz Togado para as providências cabíveis. Tapurah/MT 13 de março 

de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-63.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ROMEU BAUMGARTEN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000283-63.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: M. A. E. DA SILVA - ME 

EXECUTADO: EDIMAR ROMEU BAUMGARTEN 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, conforme termo de audiência de conciliação realizada em 

17.12.2019, anexado no id. 27805310, 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. 

Tapurah/MT, 13 de março de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos 

do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-17.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES PEDRO BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000299-17.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: M. A. E. DA SILVA - ME 

EXECUTADO: EUCLIDES PEDRO BENEDITO DA SILVA Vistos examinados. 

A autora pugnou pela desistência da ação, conforme termo de audiência 

de conciliação realizada em 17.12.2019 e anexado no id. 27805303. 

Conforme disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015, extingue-se o processo sem julgamento do mérito quando (VIII) 

homologar a desistência da ação. Ademais, é desnecessária a anuência 

da parte reclamada, conforme preceitua o ENUNCIADO 90, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), in verbis: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência 

da ação, e em consequência, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015 c/c Enunciado 90, do Fórum Nacional de Juizados Especiais. 

Deixo de condenar as partes nas custas judiciais e honorários, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995. Intime-se. Após certificado o transito 

em julgado da sentença e procedidas as baixas e anotações necessárias, 

ao arquivo. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos ao 

MM. Juiz Togado para as providências cabíveis. Tapurah/MT 13 de março 

de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000087-93.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS LORRAYNE SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000087-93.2018.8.11.0108. REQUERENTE: THAYS LORRAYNE SOARES 

SILVA REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

porventura deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Ao arquivo, com baixa. Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000088-78.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que, pede deferimento. 

Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MT 13.245-A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-45.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PUHL PETRAZZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMINTON PUHL PETRAZZINI OAB - MT16951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000506-45.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:ANDRESSA 

PUHL PETRAZZINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAMINTON PUHL 

PETRAZZINI POLO PASSIVO: EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências 

de Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO 

DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 20 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001218-69.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO LORIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASEMIRO LAPORTE AMBROZEWICZ OAB - PR21712 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBEACH HOTELARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ADELAR SCHLINDWEIN (REQUERIDO)

OSCAR ROBERTO WASMOSY RUIZ (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1001218-69.2019.8.11.0108 REQUERENTE: CARLOS FRANCISCO LORIS 

REQUERIDO: GBEACH HOTELARIA LTDA - ME, ADELAR SCHLINDWEIN, 

OSCAR ROBERTO WASMOSY RUIZ Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: CASEMIRO 

LAPORTE AMBROZEWICZ, OAB/PR21712, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste quanto a certidão negativa do Sr(a). Oficial de Justiça, 

documento ID27652009 destes autos. Alessandra Neves de Sousa 

Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000098-25.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000098-25.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: NADIR GOMES MORAIS REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso Inominado, ID 

24132523 destes autos, foi protocolado no prazo legal, assim, promovo a 

intimação do recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 

(dez) dias. Tapurah, 22 de abril de 2020 ROGERIO SOARES DE BARROS 

Gestor de Secretaria Sede do Juízo e Informações: Avenida Rio de 

Janeiro, 223, Bairro: Centro, Cidade: Tapurah-MT Cep:78.573-000 - Fone: 

(66) 3547-2186. * "Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita." ** "Art. 42. 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. [...] § 2º Após o 

preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita 

no prazo de dez dias."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-69.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VARGAS NAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO JOSE FREITAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

1000011-69.2018.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: RAFAEL 

VARGAS NAUER REQUERIDO: REQUERIDO: ALEXANDRO JOSE FREITAS - 

ME Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às 

partes pessoas físicas o benefício da justiça gratuita. Expeça-se alvará 

para liberação dos valores constritos no ID 30290577. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Se se tratar 

de acordo parcelado, em caso de inadimplemento poderá a parte credora 

requerer o desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios 

autos. Ao arquivo, com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000247-55.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUINTINO DE ALMEIDA (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))

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto ao documentos juntados pela parte requerida ID 31391170 para 

manifestação no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000142-78.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000142-78.2017.8.11.0108. REQUERENTE: CLAUDIO BIRCK REQUERIDO: 

OI S/A Vistos etc. De acordo com o art. 487, III, alínea “b”, do NCPC, 

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, conforme termo de acordo 

anexado no id. 22889586, 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 
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encaminho o processo para apreciação do MM. Juiz Togado. Tapurah/MT, 

05 de março de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-67.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ELIAS ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000220-67.2020.8.11.0108. EXEQUENTE: EDILSON ELIAS ZANATTA 

EXECUTADO: LUCILO DE ALMEIDA Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se a ausência de comprovante de residência do requerente, o que 

obsta seja aferido o foro competente para processamento do feito. Desta 

forma, intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando o comprovante de residência, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001248-07.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MENDES SARAIVA (EXECUTADO)

ANTONIO SARAIVA (EXECUTADO)

ROSILEI APARECIDA MENDES SARAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1001248-07.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: JUREMA SALETE GRAPIGLIA 

TOZI EXECUTADO: ROSILEI APARECIDA MENDES SARAIVA, ANTONIO 

SARAIVA, NAYARA MENDES SARAIVA Vistos, etc. O art. 18 do Código 

de Processo Civil dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Em 

razão disso, a exequente, na condição de administradora do imóvel 

locado, não possui, em regra, legitimidade para propor ação para discutir 

questões oriundas do contrato de locação, por ser o locador o titular dos 

referidos direitos. Sobre o tema, invoca-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR.CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

LEGITIMIDADE ATIVA DA ADMINISTRADORA DEIMÓVEIS. - A 

administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de 

execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas 

representante do proprietário, e não substituta processual. - Recurso 

especial provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (STJ - REsp: 1252620 

SC 2011/0105156-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/06/2012) Com efeito, embora o contrato de locação de id. 27134712, os 

locadores, eventualmente, tenham outorgado poderes a administradora 

para representa-los no tocante à gerência dos negócios relativos aos 

seus interesses imobiliários, não há nos autos documento comprovando a 

concessão de poderes específicos para ajuizar ações judiciais em seu 

nome. No entanto, com o advento do novo CPC, tornou-se possível que o 

titular de um direito outorgue poderes a outra pessoa exclusivamente para 

representa-lo em juízo (negócio jurídico processual), que então passará a 

ter legitimidade para defender os interesses alheios em seu próprio nome 

(legitimação extraordinária negocial). Nestes termos, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), nos seguintes 

termos: a) alterar o polo ativo da demanda, instruindo os autos com os 

demais documentos pertinentes; b) alternativamente, juntar aos autos 

procuração em que os titulares do direito expressamente outorguem à 

exequente poderes para representa-los em juízo, defendendo os 

interesses deles em seu próprio nome. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem à conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSA SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000516-26.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000516-26.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - 

ME EXECUTADO: PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME Vistos, etc. O artigo 8º, 

§ 1º, inciso II, da Lei n. 9.099/95 dispõe que as microempresas possuem 

legitimidade junto aos Juizados Especiais. Contudo, o Enunciado 135 do 

FONAJE, estabelece: Enunciado 135 (substitui o Enunciado 47): O acesso 

da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Ainda, dispõe o art. 784: Art. 

784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota 

promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou 

outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o 

instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. Nestes termos, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), nos seguintes 

termos: a) juntar o comprovante atualizado de sua condição de 

microempresa e; b) colacionar ao feito documento que preencha todos os 

requisitos legalmente estipulados para a sua qualificação como título 

executivo extrajudicial. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e voltem à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSA SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000248-40.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO MARTINS SATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (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))

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto ao cumprimento da sentença ID 27833554 pelo requerido, para 

manifestação no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-09.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000198-09.2020.8.11.0108. REQUERENTE: ELIZANGELA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a 

ausência de comprovante de residência da requerente, o que obsta seja 

aferido o foro competente para processamento do feito. Desta forma, 

intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando o comprovante de residência, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-84.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU JUCHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000290-84.2020.8.11.0108. REQUERENTE: IRINEU JUCHEN REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se a ausência de comprovante de residência do requerente, 

o que obsta seja aferido o foro competente para processamento do feito. 

Desta forma, intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000448-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMILLY N A ABREU DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000448-76.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: CARLOS LUIZ SILVA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: HEMILLY N A ABREU DE MENEZES Vistos, etc. 

Intime-se o autor para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, 

devendo colacionar aos autos os documentos indispensáveis para a 

propositura da ação, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

do CPC), uma vez que os constantes não se referem aos fatos aqui 

narrados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000760-52.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE MARIA BENDER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. RIBEIRO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000760-52.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: LORENILCE MARIA BENDER - 

ME EXECUTADO: L. H. RIBEIRO & CIA LTDA Vistos, etc. Dispõe o art. 784: 

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota 

promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou 

outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o 

instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. Nestes termos, considerando que 

os boletos bancários não constituem títulos executivos extrajudiciais, 

intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), no 

seguinte termo: a) colacionar ao feito documento que preencha todos os 

requisitos legalmente estipulados para a sua qualificação como título 

executivo extrajudicial. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e voltem à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-22.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VAGNER PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH 

LTDA - COAIT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo: 1000234-22.2018.8.11.0108. 

EXEQUENTE: ROBERTO VAGNER PINHEIRO EXECUTADO: COOPERATIVA 

DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT 

Vistos etc., Uma vez que o executado foi citado e não efetuou o 
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pagamento espontâneo, nos termo do artigo 829, parágrafo 2º, CPC, 

indique o exequente bens passíveis de penhora em nome do devedor ou 

requeria o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Tapurah/MT, data do sistema. Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-16.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELEN GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 11/02/2020, às 

14horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-69.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000388-69.2020.8.11.0108. AUTOR: ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI REU: 

SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Analisando os autos observa-se que 

não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória. Da parca documentação constante nos autos não se pode 

extrair elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

mormente quando há indícios de que as infrações de trânsito que deram 

origem às multas ocorreram em momento anterior à busca e apreensão do 

veículo. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não 

estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pedido de 

tutela antecipada. Assim, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Designe-se data para audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação, sob pena de revelia e 

confissão. Caso não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSA SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-21.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAULO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000430-21.2020.8.11.0108. AUTOR: RODRIGO PAULO MARTINS REU: 

LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Vislumbro que a requerente pleiteia a 

inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor. A fim de bem clarificar a alteração sobre a 

distribuição do ônus da prova, transcrevo os §§1º e 2º do Art. 373 do 

CPC/2015: “§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. §2º A decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil”. Noutros termos, verificando o Magistrado que 

há excessiva dificuldade na produção de prova por uma das partes, o 

ônus da prova poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, 

devendo-se oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de 

dele se desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a 

transferência de ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser 

cumprido por qualquer uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 

do CPC, bem se aplica ao caso sub judice, tendo em vista que é ônus 

extremamente dificultoso que a parte requerente colija aos autos 

documentos que estejam em posse da requerida, imprescindíveis à 

solução da controvérsia, quais sejam os documentos hábeis a comprovar 

a existência de relação jurídica existente entre as partes, bem como, a 

suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova 

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

requerida atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como a 

existência ou não da suposta dívida. Passo a análise do pedido de tutela 

de urgência. Insta delinear que de acordo com o Código de Processo Civil, 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deverá ser avaliado sob a 

nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, as tutelas 

provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de evidência, 

sendo que a primeira pressupõe a existência de perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a última 

prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos 

incisos I a IV do art. 311. No caso vertente, vislumbro que assiste razão à 

parte requerente, uma vez que estão presentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme 

disposto no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente 

se consubstancia no fato colacionado aos autos (documento evidencia a 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito). Há também 

urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, diante dos 

prejuízos advindos dos efeitos da inclusão do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. De igual sorte, não vejo risco de irreversibilidade do 

provimento, uma vez que, na hipótese de julgamento improcedente, a 

reclamada poderá reinserir os dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que a 

requerida promova a exclusão do nome da requerente junto ao Serasa 

e/ou SPC referente ao contrato n. 015993331550002, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária que FIXO no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o teto do juizado. Designe-se data para audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação, sob pena de revelia e confissão. Caso não haja acordo, a 

Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSA SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-45.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PUHL PETRAZZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMINTON PUHL PETRAZZINI OAB - MT16951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000506-45.2020.8.11.0108. AUTOR: ANDRESSA PUHL PETRAZZINI 

REQUERIDO: EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP, AZUL LINHAS AEREAS, 

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência formulado por ANDRESSA PUHL PETRAZZINI 

na ação ajuizada em face de EGALI INTERCAMBIO LTDA – EPP, AZUL 
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LINHAS AÉREAS e ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A, 

objetivando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de 

contrato firmado com a requerida e abstenção de negativação do CPF da 

parte autora com relação a tais débitos. Para o deferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, consoante disposto no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, faz-se mister a conjugação de dois 

requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. Em juízo de cognição 

sumária, restou evidenciado o perigo na demorado provimento 

jurisdicional, em razão da possibilidade de negativação do nome da parte 

autora, situação apta a lhe proporcionar diversos inconvenientes sociais e 

econômicos. Outrossim, o contrato firmado entre as parte denotam a 

presença do fumus boni iuris, ou seja, de que há abusividade na 

estipulação da multa contratual, em especial, no caso da autora, que prevê 

o montante de 50%. Ante o exposto, defiro, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, o pedido de tutela de urgência para determinar 

que a imediata suspensão da exigibilidade das nova parcelas vincendas 

de R$ 829,16, sob pena de multa da R$ 500,00 por cada cobrança 

efetuada, a contar da data de intimação dessa decisão; e a abstenção de 

inscrição do nome da parte autora nos cadastros protetivos com relação 

ao montante acima mencionado, sob pena de multa diária da R$ 200,00, a 

contar da data de intimação dessa decisão Designe-se data para 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação, sob pena de revelia e confissão. Caso não haja 

acordo, a Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSA SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-95.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO COSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMAIS TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000492-95.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: JOAO PAULO COSER 

EXECUTADO: AGROMAIS TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 

Vistos e examinados. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial, que tem por objeto o recebimento da importância de R$ 

7.040,00 referente ao débito do cheque n. 00081 (id. 24461982). Dispõe o 

artigo 4º da Lei n. 9.099/95: Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Conforme se verifica dos autos, a praça de pagamento 

do cheque representativo da dívida e o local onde mantem o 

estabelecimento do executado, é a cidade de Lucas do Rio Verde/MT. 

Portanto, forçoso reconhecer a comarca de Lucas do Rio Verde/MT, foro 

onde o réu mantém seu estabelecimento, ou onde a obrigação deva ser 

satisfeita, competente para julgar o feito. Nesse sentido, a orientação 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMÍCILIO DO 

RÉU OU DO LOCAL DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. 

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 89 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 33 DO STJ NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELAS TURMAS RECURSAIS POR 

OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RI N. 71006928311. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008212425, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71008212425 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE COM EMISSÃO E PRAÇA 

DE PAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. ESCOLHA DO 

RECORRENTE PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. 

APLICAÇÃO DO ART. 2º, I, DA LEI N. 7.357/1985 E ART. 4º, I E II, DA LEI N. 

9.099/95. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando 

de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é 

aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar 

onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta 

corrente (STJ, AgInt no REsp n. 1650990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

em 10.4.2018). (TJ-SC - RI: 03007674920188240079 Videira 

0300767-49.2018.8.24.0079, Relator: Reny Baptista Neto, Data de 

Julgamento: 27/09/2018, Sexta Turma de Recursos - Lages) Ressalte-se 

que, nos termos do Enunciado 89 do FONAJE, “A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ)”. Inviável promover a simples remessa 

do feito à Comarca competente. O artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95 

determina a extinção do feito quando for reconhecida a incompetência 

territorial, não sendo possível o simples deslocamento dos autos. Ante o 

exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nesta primeira fase do processo, nos termos do 

art. 55 da Lei 9.099/95 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-45.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ARMARINHOS FINAMORE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

1000172-45.2019.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: LUIZ CARLOS 

OLIVEIRA NUNES REQUERIDO: REQUERIDO: COMERCIAL DE 

ARMARINHOS FINAMORE LTDA - ME Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada, não 

compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão pela qual 

deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, com 

condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para pagamento das 

custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para 

cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-94.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOESFOURYOU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010049-94.2013.8.11.0108. REQUERENTE: JANAINA DE LIMA MOTA 

WOICICHOSKI REQUERIDO: SHOESFOURYOU Vistos etc., Trata-se de 
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Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Antecipação de Tutela c/c 

Ressarcimento de Valores Indevidos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Janaina de Lima Mota Woicichoski em desfavor de 

SHOESFOURYOU. 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 337 do Novo Código de Processo Civil. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

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 Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no dia 12.9.2012 efetuou a compra de um 

produto - sapato - no site da ré, para tanto realizou cadastro no referido 

site. O valor da compra realizada foi de R$ 79,99 (setenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), conforme pedido nº #100035429 e o 

pagamento foi feito por cartão de crédito, na fatura com vencimento em 

outubro de 2012. Que ao receber a fatura do cartão com vencimento em 

novembro surpreendeu-se com a cobrança pela ré do valor de R$ 99,99 

(noventa e nove reais e noventa e nove centavos) datado de 7.10.2012. 

Ao entrar em contato com a ré recebeu a informação que ao cadastrar-se 

no site o consumidor torna-se automaticamente sócio, gerando créditos 

mensais para compras futuras, neste mesmo contato a autora solicitou 

sua exclusão da lista de sócios, porém, recebeu a informação de que não 

haveria possibilidade de devolução dos valores já creditados. Desta 

forma, visando resolver o problema, a autora então retirou mais produtos, 

conforme novo pedido o de número # 100042994, acreditou que teria 

resolvido a questão. Porém no dia 12.11.2012 recebeu e-mail da ré 

informando que a autora teria crédito para a retirada de produtos no valor 

de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e 

respondeu o e-mail solicitando informações vez que já havia solicitado o 

cancelamento de seu cadastro de sócio da ré, ao passo que recebeu a 

informação de que teria que fazer esse tipo de solicitação via telefone, 

não sendo possível o cancelamento por e-mail. A autora então realizou 

diversas ligações no telefone informado, chegando a passar horas em 

ligação e até a presente data não solucionou seu problema. A ré foi 

devidamente citada da ação via Aviso de Recebimento (AR) em data de 

25.1.2019, e no entanto, não compareceu à sessão de conciliação 

realizada no dia 29.1.2019, id. 22550449 e tampouco justificou a ausência 

ou apresentou contestação tornando-se, desta forma, revel. Decido. A 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. 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. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pela parte autora, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Assim, 

outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e julgar 

procedente a pretensão. 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. Porém os fatos narrados pela autora 

demonstram que a ré agiu deforma ilegítima, quando ao considerar um 

cadastro para compras tornar-se automaticamente sócia da ré; não 

cancelar o cadastro quando solicitado pela autora e ainda não proceder 

com a restituição do valor pago, obrigando a autora a retirar o valor em 

produtos da ré, e pior ainda, continuar com a cobrança dos valores de 

forma indevida. 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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 

todo o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial, , e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015 para: a) Confirmar a liminar deferida na 

decisão de id. 5633678; b) CONDENAR a ré a restituir a autora o valor de 

R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, contados da data do pagamento indevido 

de cada parcela; b) CONDENAR a ré a pagar a autora, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) pela negativação indevida, corrigida monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

contados da data da citação válida. 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. P. R. I. 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. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos 

do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-94.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOESFOURYOU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010049-94.2013.8.11.0108. REQUERENTE: JANAINA DE LIMA MOTA 

WOICICHOSKI REQUERIDO: SHOESFOURYOU Vistos etc., Trata-se de 

Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Antecipação de Tutela c/c 

Ressarcimento de Valores Indevidos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Janaina de Lima Mota Woicichoski em desfavor de 

SHOESFOURYOU. 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 337 do Novo Código de Processo Civil. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

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 Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no dia 12.9.2012 efetuou a compra de um 

produto - sapato - no site da ré, para tanto realizou cadastro no referido 

site. O valor da compra realizada foi de R$ 79,99 (setenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), conforme pedido nº #100035429 e o 

pagamento foi feito por cartão de crédito, na fatura com vencimento em 
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outubro de 2012. Que ao receber a fatura do cartão com vencimento em 

novembro surpreendeu-se com a cobrança pela ré do valor de R$ 99,99 

(noventa e nove reais e noventa e nove centavos) datado de 7.10.2012. 

Ao entrar em contato com a ré recebeu a informação que ao cadastrar-se 

no site o consumidor torna-se automaticamente sócio, gerando créditos 

mensais para compras futuras, neste mesmo contato a autora solicitou 

sua exclusão da lista de sócios, porém, recebeu a informação de que não 

haveria possibilidade de devolução dos valores já creditados. Desta 

forma, visando resolver o problema, a autora então retirou mais produtos, 

conforme novo pedido o de número # 100042994, acreditou que teria 

resolvido a questão. Porém no dia 12.11.2012 recebeu e-mail da ré 

informando que a autora teria crédito para a retirada de produtos no valor 

de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e 

respondeu o e-mail solicitando informações vez que já havia solicitado o 

cancelamento de seu cadastro de sócio da ré, ao passo que recebeu a 

informação de que teria que fazer esse tipo de solicitação via telefone, 

não sendo possível o cancelamento por e-mail. A autora então realizou 

diversas ligações no telefone informado, chegando a passar horas em 

ligação e até a presente data não solucionou seu problema. A ré foi 

devidamente citada da ação via Aviso de Recebimento (AR) em data de 

25.1.2019, e no entanto, não compareceu à sessão de conciliação 

realizada no dia 29.1.2019, id. 22550449 e tampouco justificou a ausência 

ou apresentou contestação tornando-se, desta forma, revel. Decido. A 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. 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. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pela parte autora, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Assim, 

outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e julgar 

procedente a pretensão. 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. Porém os fatos narrados pela autora 

demonstram que a ré agiu deforma ilegítima, quando ao considerar um 

cadastro para compras tornar-se automaticamente sócia da ré; não 

cancelar o cadastro quando solicitado pela autora e ainda não proceder 

com a restituição do valor pago, obrigando a autora a retirar o valor em 

produtos da ré, e pior ainda, continuar com a cobrança dos valores de 

forma indevida. 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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 

todo o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial, , e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015 para: a) Confirmar a liminar deferida na 

decisão de id. 5633678; b) CONDENAR a ré a restituir a autora o valor de 

R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, contados da data do pagamento indevido 

de cada parcela; b) CONDENAR a ré a pagar a autora, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) pela negativação indevida, corrigida monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

contados da data da citação válida. 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. P. R. I. 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. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos 

do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000214-32.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. &. C. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000214-32.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CHARLES RODRIGUES 

DOS SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, em desfavor de 

CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA-MT (ARTPLAM AREIA 

TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo 

extrajudicial, consoante documento de Id. 28981743, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. 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. Sendo assim, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Posto isto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de Id. 28981743, 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. Eventuais custas, pro rata, se de 

outra forma não pactuaram. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000215-17.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. &. C. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 
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NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000215-17.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CHARLES RODRIGUES 

DOS SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, em desfavor de 

CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA-MT (ARTPLAM AREIA 

TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO), ambos devidamente qualificados nos 

autos. No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo 

extrajudicial, consoante documento de Id. 28989757, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. 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. Sendo assim, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Posto isto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de Id. 28989757, 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. Eventuais custas, pro rata, se de 

outra forma não pactuaram. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/11/2019 

Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-12.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

GABRIEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000183-12.2020.8.11.0085. 

EXEQUENTE: JOSE CLAUDIO POLICARPO EXECUTADO: GABRIEL DO 

NASCIMENTO, ILDA MARTINS FERREIRA Vistos. DEFIRO o requerimento da 

parte autora ao Id. 29583177. DETERMINO a suspensão dos autos pelo 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Após, intime-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias. 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: 1000206-89.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GILCEIA DA COSTA PINHEIRO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SIMOES MUNHOZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000206-89.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): GILCEIA DA COSTA PINHEIRO PESSOA REU: CARLOS SIMOES 

MUNHOZ Vistos. A parte requerida, citada por hora certa, conforme carta 

precatória sob Id. 26187826, constituiu advogado segundo petição de Id. 

26794685, protocolada na data de 03/12/2019. Na data da audiência de 

conciliação (09/12/2019) o patrono do requerido pugnou pela 

redesignação da solenidade (Id. 27145864), sob o argumento de que só 

manteve os primeiros contados com seu cliente pessoalmente. A parte 

autora manifestou pela aplicação dos efeitos da revelia ao requerido, 

juntando aos autos a ata da audiência de conciliação ao Id. 29546280. Pois 

bem. Em que pese o pedido de redesignação da solenidade de conciliação 

formulada pelo requerido, o pleito merece ser indeferido, visto que o 

demandado não apresentou justificativa plausível para a postergação do 

ato, além de ter o feito fora do prazo previsto no artigo 334, §5º do CPC. 

Outrossim, observa-se que patrono do requerido se habilitou nos autos na 

data de 03/12/2019. Portanto, haveria tempo mais que suficiente para 

conhecer da causa - mormente por se tratar de autos eletrônicos – a fim 

de comparecer à audiência designada. Assim, indefiro o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação. Conforme a dicção do art. 334, 

§8º do CPC, ante o não comparecimento injustificado do requerido à 

oralidade, CONDENO a parte ré em 2% (dois por cento) de multa sob o 

valor da causa, sendo a qual revertida em favor do Estado. INTIME-SE a 

Procuradoria-Geral do Estado para fins de execução da multa arbitrada. 

Por fim, tendo em vista que o requerido, devidamente citado por hora 

certa, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação (certidão 

ID. 29961813), decreto-lhe a REVELIA, nos termos do artigo 344, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado. Determino que o Sr. Gestor Judiciário solicite 

que a conciliadora do juízo promova a regular juntada do termo de 

audiência de conciliação, realizada na data de 09/12/2019, visto que nos 

autos só consta cópia da ata juntada pela parte autora. 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: 1000387-56.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WITECK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000387-56.2020.8.11.0085. 

AUTOR: RENATO WITECK REU: GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT Vistos. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Considerando que o CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Almeja a parte requerente a 

concessão de tutela antecipada de seu pedido para ser agraciada com o 
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benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez a que julga 

fazer direito logo no início da demanda. No que tange à tutela de urgência, 

não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua concessão, 

posto que ausente a demonstração de elementos probatórios nos autos 

para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade 

do direito, bem como que há risco de dano, conforme preceitua o caputdo 

artigo 300 do CPC. Ademais, trata-se de benefício que tem caráter 

alimentar, portanto, irreversível. De modo que, se posteriormente por meio 

de dilação probatória for comprovado que a autora não faz jus ao 

benefício em questão, sairá a União com o prejuízo irrecuperável. De mais 

a mais, em demandas como essas, as provas colacionadas devem ser 

suficientes a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, o 

que não é o caso, pois, para aferir se a parte autora tem o direito que 

alega, provas deverão ser colhidas, em especial, a realização da perícia 

médica. Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, 

entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso 

os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser 

revisto. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistente 

técnico. Após a apresentação de quesitos pela parte autora, intime-se o 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os seguintes quesitos apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a 

(s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36910 Nr: 933-17.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVIDIO PIOVESANI, LORENA MARIA PIOVESANI

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39892 Nr: 966-36.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA DE MELO

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 248-73.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA EMA HUTTINGER, ARNILDO ARMINDO 

HUTTINGER, RENILDA ELSIRA HUTTINGER, ELIANI HUTTINGER

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39026 Nr: 135-85.2011.811.0085
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 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: VERA LÚCIA MARINS SANTOS

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 566-17.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI SANDER SILVA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53183 Nr: 358-33.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA LIMA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSO 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:5.416/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-86.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes PROMOVENTE e PROMOVIDA da audiência 

designada para o dia 25.06.2020 às 13h30min, informando que a ausência 

do autor poderá acarretar a extinção da ação e possível condenação em 

custas processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95) e do requerido 

poderá ensejar à revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-03.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes PROMOVENTE e PROMOVIDA da audiência 

designada para o dia 25.06.2020 às 14h30min, informando que a ausência 

do autor poderá acarretar a extinção da ação e possível condenação em 

custas processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95) e do requerido 

poderá ensejar à revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000289-71.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

25.06.2020 às 15h00min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010118-64.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAS RESENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO OAB - MT0017939A 

(ADVOGADO(A))

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

NOVA ALIANCA COMP. DE CONST. E MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça ID 29508613, para pugnar o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme decisão ID 16349271.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-63.2019.8.11.0077

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL COELHO CANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000856-63.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 
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SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: MARCEL COELHO CANO Vistos, 

etc. Expeça-se certidão do art. 828 do CPC, observada eventual incidência 

de custas. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 20 de abril de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000290-80.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

GENI MACHADO MARIANO OAB - 568.217.601-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO/OFÍCIO Processo: 

1000290-80.2020.8.11.0077. REPRESENTANTE: GENI MACHADO 

MARIANO Vistos, etc. Defiro à requerente a justiça gratuita. Determino que 

a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o BANCO BRADESCO forneçam à viúva 

GENI MACHADO MARIANO, CPF 568.217.601-44, ou ao seu procurador 

constituído, os extratos bancários e quaisquer outros comprovantes de 

relacionamento bancário (contratos, extratos, saldos, etc). do falecido 

marido VICENTE MARIANO NETO, CPF 439.274.089-72, vedado, por ora, o 

levantamento de valores, o que será objeto de decisão posterior. Serve a 

presente decisão, assinada eletronicamente, como alvará para ser 

apresentado às instituições bancárias. Com as respostas, deverá a parte 

autora juntar aos autos os documentos apresentados, para comprovar o 

fato constitutivo do seu direito. Conforme certidão de óbito, o falecido 

deixou 02 (dois) filhos, os quais são herdeiros necessários das quantias 

pleiteadas na inicial. Desse modo, intime-se a parte autora para, querendo, 

emendar a inicial em 15 dias, incluindo no polo ativo os demais herdeiros, 

mediante a devida procuração, sob pena de eventual procedência do 

pedido somente se dar com relação ao quinhão da viúva. Após a juntada, 

vista ao Ministério Público e conclusos para julgamento. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000727-58.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDA BATISTA SOUZA OAB - 954.451.451-15 (REPRESENTANTE)

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. F. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO(A))

 

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. 1000727-58.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

23.952,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, 

Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: MURILO SOUZA FREITAS Endereço: Rua das Mangueiras, S/N, 

Jardim Aeroporto, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 Nome: RONALDA BATISTA SOUZA Endereço: Rua das 

Mangueiras, S/N, Jardim Aeroporto, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: DENIVALDO DE 

FREITAS NUNES Endereço: VILA MARECHAL RONDON, 771, SALÃO 

CEREALISTA MATÃO, BR 174 B, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnando a 

contestação ID 29809295. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

22 de abril 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-74.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CRISPINIANO FERREIRA OAB - GO39936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000422-74.2019.8.11.0077. AUTOR(A): MAURO MARTINS COUTO REU: 

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Vistos, etc. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE Indefiro o pedido de denunciação à lide do 

motorista, porquanto nas ações de indenização fundadas na 

responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, §6º) não é 

obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo 

ato lesivo (CPC, art. 70, III). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

do STJ: RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade 

civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6º), não é obrigatória a 

denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo 

(CPC, art. 70, III). 2. A denunciação à lide do servidor público nos casos de 

indenização fundada na responsabilidade objetiva do Estado não deve ser 

considerada como obrigatória, pois impõe ao autor manifesto prejuízo à 

celeridade na prestação jurisdicional. Haveria em um mesmo processo, 

além da discussão sobre a responsabilidade objetiva referente à lide 

originária, a necessidade da verificação da responsabilidade subjetiva 

entre o ente público e o agente causador do dano, a qual é desnecessária 

e irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. Ademais, o 

direito de regresso do ente público em relação ao servidor, nos casos de 

dolo ou culpa, é assegurado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o 

qual permanece inalterado ainda que inadmitida a denunciação da lide. 3. 

Recurso especial desprovido. (REsp 1089955/RJ, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 24/11/2009) DA 

ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO Indefiro o pedido de 

perícia no local do acidente, pois com o decurso do tempo não há mais 

vestígios do acidente para periciar. Indefiro também o pedido de inspeção 

judicial no local do acidente, pois com o relato das partes e documentos 

juntados aos autos é possível conhecer o local e situação ocorrida. Defiro 
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o pedido de prova pericial no autor, para avaliar a extensão de sua 

incapacidade superveniente. 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. 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. Com fundamento no art. 373, §1º, do Código de 

Processo Civil, determino que o ônus de produção da prova pericial recaia 

sobre o réu, haja vista ter sido requerida por este. Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem custeados pelo 

réu, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização. 

Autorizo o parcelamento dos honorários em até quatro vezes iguais e 

mensais. Intime-se o réu para realizar o depósito dos honorários periciais, 

no prazo de 20(vinte) dias, comprovando nos autos. Em igual prazo, 

poderá o réu indicar médico vinculado ao sistema de saúde municipal para 

realização gratuita da perícia. Comprovado o depósito, 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. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

efetivação do exame médico. Após a juntada do laudo pericial, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em 

consonância ao art. 477, §1º, do NCPC. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 20 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-65.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FRANCISCA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000291-65.2020.8.11.0077. AUTOR(A): CONCEICAO FRANCISCA 

FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do 

INSS. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum” Três, portanto, são os 

requisitos indispensáveis à tutela de urgência, em torno dos quais deve 

circunscrever-se a cognição, quais sejam, a verossimilhança quanto ao 

direito narrado; a probabilidade da ocorrência de dano de difícil reparação 

– senão irreparável, isto é, a possibilidade de ineficácia material da 

decisão que venha a, eventualmente, conceder a tutela definitiva e a 

prova inequívoca. Partindo desse preceito, entendo que não se fazem 

presentes nos autos os requisitos autorizadores para a tutela de urgência 

pedida. Isso porque as provas carreadas aos autos, por si só, não 

demonstram que a parte autora tenha preenchido todos os requisitos 

autorizadores para a concessão da medida liminar. Entende-se por prova 

inequívoca, capaz de influir no convencimento do magistrado, aquela que 

autorizaria um pronunciamento favorável à parte autora, se a sentença 

tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido 

de antecipação da tutela. Nesse aspecto, registro que os documentos 

apresentados pela parte autora não representam, a meu sentir, a prova 

inequívoca, sendo, na verdade, elemento de convicção, ao qual deverão 

ser somados outros para fins de deferimento do benefício previdenciário 

pleiteado. Diante disso, entendo que a tutela de urgência pretendida não 

encontra respaldo legal, vez que as provas até então produzidas nos 

autos não são suficientes para caracterizar o direito da parte autora. 

Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Considerando que 

neste tipo de ação não há possibilidade de acordo em audiência de 

conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na inicial, para 

apresentar resposta, com as advertências legais. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-50.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELCI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000292-50.2020.8.11.0077. AUTOR(A): VANDELCI PEREIRA DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 ASSENTAMENTO MIURA (nome do ex-prefeito de 

Pontes e Lacerda/MT), que fica situado na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, conforme documentos que acompanham a inicial. 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 
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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). O fato de constar no CAR que o imóvel fica 

situado em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT não altera a situação, pois 

as informações do CAR são fornecidas pela própria pessoa interessada, 

não são informações oficiais. 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, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-35.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000293-35.2020.8.11.0077. AUTOR(A): MAURINO DE SOUZA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação previdenciária 

com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do INSS. O jurista 

Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição 

parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como objetivos 

próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da 

realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar 

um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do 

procedimento comum” Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à 

tutela de urgência, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, 

quais sejam, a verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade 

da ocorrência de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a 

possibilidade de ineficácia material da decisão que venha a, 

eventualmente, conceder a tutela definitiva e a prova inequívoca. Ante os 

documentos acostados com a inicial, verifico que a parte autora trouxe 

elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, 

consubstanciada no preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão da aposentadoria por idade rural, notadamente a idade e a 

carência mínima; bem como é inequívoco o perigo de dano, por se tratar de 

verba alimentar. Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar que o INSS implante, no prazo máximo de 30 dias a contar 

da citação, o benefício pleiteado pela parte autora. Com o encerramento do 

sistema Jusconvênio em 10/10/2019, segundo informações da Gerência 

Executiva do INSS, as demandas oriundas do Poder Judiciário Estadual 

passaram a ser, obrigatoriamente, cadastradas pela Procuradoria do INSS 

na CEAB-DJ, seguindo a Fila Única. Desse modo, desnecessária qualquer 

expedição de ofício, bastando a intimação do INSS, via sistema PJE, para 

cumprimento da obrigação de fazer (implantação do benefício). 

Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-20.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000294-20.2020.8.11.0077. AUTOR(A): MARIA JOSE DOS SANTOS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 ASSENTAMENTO MIURA (nome do ex-prefeito de 

Pontes e Lacerda/MT), que fica situado na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, conforme documentos que acompanham a inicial. 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 
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MORAES, Data de Julgamento: 28/10/2014, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: 18/11/2014). O fato de constar no CAR que o imóvel fica 

situado em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT não altera a situação, pois 

as informações do CAR são fornecidas pela própria pessoa interessada, 

não são informações oficiais. 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, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-43.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000286-43.2020.8.11.0077. REQUERENTE: BRUNO FRAZAO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Analisando 

a petição inicial apresentada, verifico que não preenche todos os 

requisitos previstos no art. 319 e 292 do Código de Processo Civil. Desse 

modo, determino a intimação da parte autora para emendar/completar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, 

adequando o polo passivo, vez que a ação foi proposta contra IUNI 

EDUCACIONAL S/A, mas as negativações foram feitas por EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - FACULDADE PITÁGORAS. Intime-se. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 21 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-02.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PATROCINIO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

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. 1000388-02.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

11.813,35 ESPÉCIE: [Correção Monetária, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Citação, Liminar, Provas, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE PATROCINIO 

DOS SANTOS Endereço: R GOIÁS, 0, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 

100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que 

forneça nos autos dados bancários para expedição de alvará, sob pena 

de arquivamento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de abril 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-14.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYDE CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

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. 1000232-14.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

19.417,87 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAYDE CARNEIRO 

GERALDES Endereço: R POUSO ALEGRE, 310, CENTRO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Endereço: Dr. Mario 

Correa, 205, Centro, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78237-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestando-se quanto ao teor da impugnação ID 31426921. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de abril 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. 
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(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 Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 108701 Nr: 111-30.2016.811.0102

 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: IZABEL DOS SANTOS REBELO FELDHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HAMILTON FELDHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 108701

 Vistos.

Inicialmente, verifico que a inventariante apresentou as primeiras 

declarações (ref. 86), bem como requereu a homologação de negócio 

jurídico realizado com terceiro, envolvendo o bem móvel apontado nas 

primeiras declarações.

Nesse ponto, cabe ressaltar que não cabe realização de negócios 

jurídicos acerca de bens objeto de inventário antes da partilha, salvo 

quando imprescindíveis, o que não foi demonstrado, motivo que indefiro o 

pedido. Assim, prestadas as primeiras declarações (ref. 86) e 

apresentado comprovante de pagamento dos débitos municipais (ref. 

116), CHAMO O FEITO A ORDEM e determino a INTIMAÇÃO da herdeira 

menor, através da Defensoria Pública, a Fazenda Pública (Municipal e 

Estadual) e o Ministério Público, nos termos do art. 626, do Código de 

Processo Civil, expedindo-se cópias das primeiras declarações.

Comprovando o autor o pagamento do ITCD, ABRE-SE vista à Fazenda 

Estadual, através da procuradoria do Estado, com carga dos autos, para 

manifestar em 30 (dias). . Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111077 Nr: 826-72.2016.811.0102

 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: MALDANER E Cia LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MT – Distribuidora de energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Código nº 111077

Vistos.

Inicialmente, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de REF. 93. Após, certifique-se o decurso de prazo, e retornem os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111077 Nr: 826-72.2016.811.0102

 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: MALDANER E Cia LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MT – Distribuidora de energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Código nº 111077

VISTOS.

RECEBO o cumprimento de sentença deREF 93..

PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em cumprimento de 

sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 2867-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, LARISSA INA GRAMKOW - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/interessada para realizar o pagamento de 

custas com distribuição de Carta Precatória, com fito de intimação dos 

sócios da massa falida, conforme CP expedida na ref. 103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 204-90.2016.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDDSS, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Código nº 108952

VISTOS.

 Tendo em vista que o feito já foi saneado à ref. 66, bem como deferida a 

produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 15h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação desta decisão, para que as partes apresentem 

rol de testemunhas.

Com a apresentação de testemunhas pela parte requerente, proceda-se a 

Secretaria às intimações necessárias, nos termos do artigo 455, §4º, IV, 

do Código de Processo Civil.

As testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, salvo se as partes estiverem assistidas pela Defensoria Pública ou 

substituídas pelo Ministério Público, hipótese em que serão intimadas pelo 

Juízo, na forma do art. 455, §4º, inciso IV, CPC.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 107245 Nr: 1123-16.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71924

 Vistos.

Inicialmente, verifico que foi deferida a penhora via bacenjud às fls. 58, 

sendo esta efetivada em 10/05/2019. Assim, considerando que a penhora 

obteve êxito, determino a transferência do numerário para a conta única.

PROCEDA-SE o senhor gestor a vinculação do valor nos presentes autos.

INTIME-SE a parte acerca da penhora realizada, para apresentar defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte contrária para se manifestar, 

em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 125113 Nr: 10187-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/O, TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - 

OAB:OAB/PR 83.700

 Código nº 125113Vistos. Aportou nos autos a última carta precatória 

expedida para citação do acusado, a qual restou prejudiciada ante a não 

localização do denunciado no endereço do mandado.Instado, o Parquet 

requereu a intimação da defesa do acusado para apresentação de 

r e s p o s t a  à  a c u s a ç ã o  ( r e f .  4 8 ) . O s  a u t o s  v i e r a m 

conclusos.DECIDO.Compulsando os autos, constata-se que o acusado 

Juliano Cesar Goes não foi localizado no endereço informado nos autos 

para citação, conforme certificado às ref. 26 e 45.Entretanto, em análise 

detida aos documentos acostados, verifica-se que o acusado tem 

conhecimento da ação penal movida em seu desfavor, tendo inclusive 

comparecido espontaneamente ao processo, por meio de advogada 

devidamente constituída (ref. 19), a qual requereu a habilitação no 

processo, tendo o denunciado informado que apresentaria defesa após a 

habilitação da causídica.O pedido foi deferido e a habilitação da advogada 

realizada (ref. 21), todavia, não fora apresentada resposta à acusação, 

de modo que, diante desse cenário, reputo desnecessária a expedição de 

novas cartas precatórias para tentativas inexitosas de citação pessoal do 

denunciado, pois, conforme retromencionado, o mesmo tem conhecimento 

da ação penal promovida em seu desfavor, tendo, inclusive, constituído 

defesa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 125644 Nr: 1002712-15.2018.811.0007

 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: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANFORT ESTOFADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10002712-15.2018.811.0007 (Código nº 125644)

VISTOS,

Considerando o pedido retro, incialmente, PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), 

à conversão da ação em cumprimento de sentença, nos termos emanados 

pelos arts. 348 e 349, ambos da CNGC/MT.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente atualizado, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens dos devedores quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem 

impugnação (CPC, art. 525).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 128684 Nr: 885-55.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA 

- OAB:73756

 Código nº 128684

Vistos.

Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem 

ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil.

Nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte embargada para, querendo, responder a presente ação em 15 

(quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 128685 Nr: 886-40.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILONEI STRELLO MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA 

- OAB:73756

 Código nº 128685

Vistos.

 Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem 

ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil.

Nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte embargada para, querendo, responder a presente ação em 15 

(quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 129016 Nr: 1053-57.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuride Zucchi Misturini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA 

- OAB:73756

 Código nº 129016

Vistos.

Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem 

ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil.

Nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte embargada para, querendo, responder a presente ação em 15 

(quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 1131-56.2016.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->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: LOURIVAL ANTONIO PEREIRA, MARIA DE LOURDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO SCHILLE, ANA LEITE CARAN SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FELIPE PORTUGAL - 

OAB:70096, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - OAB:22386/O, 

ÉRICO PRADO KLEIN - OAB:70041/PR

 Código nº 111756

VISTO,

 LOURIVAL ANTONIO PEREIRA e MARIA DE LOURDES SOARES ajuizaram 

ação de usucapião em desfavor de GUIDO SCHILLE e ANA LEITE CARAN 

SCHILLE, todos qualificados nos autos.

Inicialmente, necessário um breve relatório do feito.

Recebida a inicial à fl. 170, foi determinada a citação dos requeridos e dos 

confinantes e, por edital, dos réus incertos e desconhecidos e terceiros 

interessados.

Ainda, determinou-se a notificação da Fazenda Pública.

À fl. 194 o Estado de Mato de Grosso se manifestou para que fosse 

determinada a intimação da parte autora para juntar o 

georreferenciamento, certificado pelo INCRA, da área objeto da demanda.

À fl. 210 o Espólio de Guido Schille peticionou requerendo a habilitação 

nos autos.

A União manifestou para que a parte autora junte aos autos mapa e 

memorial descritivo, com coordenadas geográficas/UTM, respectivo ART e 

cópia da matricula do imóvel usucapido.

A parte autora juntou aos autos os documentos do imóvel nas fls. 

225/232.

Foi determinada a suspensão do processo e determinada a citação dos 

sucessores do falecido requerido (fl. 241).

O espólio do requerido Guido Schille, representado por Lucas Tiago 

Fernandes Schille, juntou procuração e termo de inventariante às fls. 

269/270. À fl. 301 foi determinada a citação do espólio através do 

advogado constituído nos autos para se pronunciar nos autos.

Às fls. 304/306 o espólio do requerido Guido requereu a homologação da 

habilitação do peticionante, a fim de dar prosseguimento no feito e aberto o 

prazo para contestação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

PROCEDA-SE a alteração do polo passivo a fim de constar Espólio de 

Guido Schille no lugar de Guido Schiller.

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito, I- cumprindo o 

solicitado pela Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal) II- 

providenciar à citação da requerida Ana Leite Caran Schille, no prazo de 

15 (quinze) dias e III- Manifestar acerca da Petição de REF. 78, no prazo 

de 15 dias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 107955 Nr: 1326-75.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEURI KRASOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, 

RENATO LUIS RONCON - OAB:OAB/MT 11.465-0

 Código nº 107955

VISTOS.

CUMPRA-SE em sua integralidade a sentença de ref. 215 e Decisão de 

REF. 227, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

No mais, tendo em vista a não localização do réu, intime-o da sentença por 

Edital.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 2867-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, LARISSA INA GRAMKOW - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme contato/requerimento do Oficial de Justiça, é o presente para 

proceder a Intimação da parte autora/interessada para realizar o 

pagamento de diligência, no valor de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco 

reais) com fito de dar o cabal cumprimento do mandado de ref. 102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 110378 Nr: 625-80.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO HENRIQUE ITAÍ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 110378

VISTOS.

DETERMINO nova tentativa de intimação pessoal, tendo em vista que o réu 

estava ausente a trabalho. Caso negativo, DETERMINO, desde já, a 

intimação do acusado, acerca da sentença, por edital.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112002 Nr: 1230-26.2016.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112002

VISTOS.

Postergo a analise dos pedidos de penhora após a citação do executado.

CITE-SE/INTIME-SE o executado no endereço informado pelo exequente à 
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ref. 39.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112160 Nr: 1292-66.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VERA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:OAB/MS 18.941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112160

VISTOS.

Tendo em vista a petição da parte exequente (ref.69), INTIME-SE o oficial 

de justiça para informar se a executada está em funcionamento no 

endereço constante no mandado.

Caso negativo, INTIME-SE a exequente para indicar outro endereço ou 

bens passiveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 105015 Nr: 344-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 105015

VISTOS.

A parte requerente pleiteou a busca de endereços da parte ré através dos 

sistemas disponíveis ao poder judiciário.

No entanto, conforme é sabido e ressabido, cabe à parte autora realizar 

diligências para localizar o endereço da parte requerida. Portanto, não se 

justifica que a parte requerente transfira ao Judiciário o ônus de localizar a 

parte requerida.

 A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o 

endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada 

após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de buscas do endereço.

Intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito.

Noticiado novo endereço, expeça-se o necessário para citação pessoal, 

com as faculdades do art. 252 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 110066 Nr: 546-04.2016.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS, ANTONIO 

DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 110066

VISTOS.

A parte requerente pleiteou a busca de endereços da parte ré através dos 

sistemas disponíveis ao poder judiciário.

No entanto, conforme é sabido e ressabido, cabe à parte autora realizar 

diligências para localizar o endereço da parte requerida. Portanto, não se 

justifica que a parte requerente transfira ao Judiciário o ônus de localizar a 

parte requerida.

 A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o 

endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada 

após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de buscas do endereço.

Intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito.

Noticiado novo endereço, expeça-se o necessário para citação pessoal, 

com as faculdades do art. 252 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 129719 Nr: 1430-28.2019.811.0102

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENDINO FERREIRA GOMES, LUZENI JOSE 

DOS SANTOS, FAB MÓVEIS - MÓVEIS E DECORAÇÃO, MADEIRAS 

BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - 

FAB MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 129719

VISTOS.

A parte requerente pleiteou a busca de endereços da parte ré através dos 

sistemas disponíveis ao poder judiciário.

No entanto, conforme é sabido e ressabido, cabe à parte autora realizar 

diligências para localizar o endereço da parte requerida. Portanto, não se 

justifica que a parte requerente transfira ao Judiciário o ônus de localizar a 

parte requerida.

 A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o 

endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada 

após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de buscas do endereço.

Intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito.

Noticiado novo endereço, expeça-se o necessário para citação pessoal, 

com as faculdades do art. 252 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 1329-25.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIONES DE OLIVEIRA, BRENO PANTOJA 

LEMOS, JOSÉ DA ROCHA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

LAERCIO BENFICA, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA, TERCEIROS 

MOLESTADORES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO - OAB:19125, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:MT/ 16.505-B

 Código n° 122953
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VISTOS.

EXPEÇA-SE nova carta precatória nos termos da decisão de ref. 172. 

Nesse ponto, retifico a decisão para constar que defiro o pedido do autor 

de ref. 154, eis que constou ref. “164”.

Intime-se novamente o requerido Thiones de Oliveira para regularizar sua 

representação processual, conforme decisão à ref. 172.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131979 Nr: 2723-33.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 131979

VISTOS.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que o Embargante pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos.

No entanto, não há nos autos documentos que comprovam a condição de 

hiopossuficiente do Embargante que o impeça de arcar com o pagamento 

das custas processuais.

Diante destes fatos, INTIME-SE o Embargante para comprovar a 

hipossuficiência alegada ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290, do Código do Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário./

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 114363 Nr: 559-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 Código n° 114363

VISTOS.

Determinada a intimação das partes para apresentação das alegações 

finais, o Ministério Público apresentou à ref. 89 e, a defesa, se manifestou 

à ref. 96, alegando que não consta nos autos o interrogatório do acusado, 

inviabilizando a apresentação das alegações finais.

Pois bem. Perfilhando os autos e buscando as mídias da audiência 

realizada no feito (ref. 40), verifico que não houve, de fato, o 

interrogatório do acusado.

Assim, em observância ao contraditório e a ampla defesa, CHAMO O 

FEITO A ORDEM e DETERMINO a reabertura da instrução processual, a fim 

de realizar o interrogatório do réu.

DESIGNO audiência para o dia 23 DE JUNHO DE 2020, ÀS 13H30MIN 

HORAS.

INTIME-SE o acusado para comparecer na audiência acompanhado de seu 

defensor.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 117685 Nr: 1891-68.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WELLITON DE CASTRO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 Código nº 117685

VISTOS.

 Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado à ref. 

81, observo não ser caso de absolvição sumária, eis que ausentes às 

hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 DE JUNHO DE 2020, ÀS 14H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 114619 Nr: 657-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANE PALHANO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Código nº 114619

Vistos.

Inicialmente, verifico que o acusado cumpriu integralmente a reparação do 

dano, conforme comprovantes de pagamento das últimas parcelas em ref. 

94/95, de modo que resta a continuidade do cumprimento da suspensão 

condicional do processo com relação ao comparecimento bimestral em 

juízo, todavia, tendo sido intimado tão somente o advogado (ref. 100/104).

Desse modo, INTIME-SE o denunciado, pessoalmente, por mandado, para 

que dê continuidade no cumprimento da suspensão condicional do 

processo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação do 

benefício.

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: 1000208-71.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-71.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:MARIA NEUMAN 

VIEIRA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO 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: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 

05/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA OTAWA, 1729, 

ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 . 21 de abril de 2020 

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

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-71.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000208-71.2020.8.11.0102 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: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 17/07/2020 Hora: 14:20 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 22 de abril de 2020.
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